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ÏTALIAANSCHE EN AIS DERE \ 
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DEN WEL-EDEL EN HEEIl^. ^ _ 

/O SEPHUS A ÜG US TINUS BRENTANa, 

Waarvan de veiling plaats zal hebben te Am- 

ftcrdam , op Maandag den i3 Mei 1822, des voor* 

middags ten 10 ure, ten huize van den Overlede¬ 

nen, op de Heerengracht, bij de Reguliersgracht j 

»°. 593. L'ioZHJ 
ONDER OP ZIGT VAN DE HEEREN 

JERONIMO de VRIES, 

ALBERTUS BRONDGEEST 

E 2% 

ENGELBERT MICHAEL ENGEL 

De Catalogusjen worden uitgegeven te. 

den Overledenen , alwaar de bezigi 

Kunstwerken dadelijk kan plaats^ 

des Maandags, Woensdags en 

des morgens van 10 tot 2 uren; 

voorzien van een toegangs billet, aan 

het SterJ'huis te bekomen, 



c 

Alles ie "betalen in grof Kederlandscli Zil¬ 

vergeld, met vijf cents boven iederen gul¬ 

den, opgeld. 
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Het Kabinet van den Heer josephus a tj- 

PüSTINUS BRENÏANO, Op deil l6<len April 

1821, in den ouderdom van 67 jaren, alhier 

overleden, is genoeg bekend om er veel van te 

gewagen. Ook is hetgene, hetwelke de Overle¬ 

dene zelf gewild heeft, dat er als tot inleiding 

van zou gezegd worden, in zeer weinige woor¬ 

den vervat. Wij moeten ons derhalve bedwingen 

in onze welverdiende loffpraak, zoo over den 

man, door braafheid alom geacht en bemind, 

als over zijne, bijna gedurende eene halve eeuw, 

met veel vlijt en moeite, verzamelde en hoogst- 

beroemde Kunstwerken. 

De ftille en huisfelijke genoegens , aan het ver¬ 

zamelen van kunstwerken verbonden , bekoorden 

lieeds den Heer brektano, die op deze wijze 

tevens gaarne voor anderen nuttig was. 

Zijne bijzondere betrekkingen, zoo hier als 

elders, waren allergunstigst om, los van eene 

al te groote voorkeur voor maar ééne School bij 

ui tfl uiting, met geestdrift de meeslerftukken der 

* 2 Jta- 



Italiaanfche , Vlaamfclie, Hollandfche eri andere 

Scholen zich eigen te maken. De werken van 

levende meesters krachtdadig te onderfteunen, liet 

oude niet om het nieuwe minder te achten, zich 

tot het heste naar eigene keus te bepalen, al wat 

goed en edel was voortehaan, van wien of van 

waar het zijn mogt, en iederen liefhebber, 

vreemd of eigen, welmeenend toegang tot zijn 

Kabinet te verleenen; ziedaar eenige weinige, 

maar eigenaardige hoedanigheden van hem, wiens 

verzameling, door uiterlijke deftigheid en inner¬ 

lijke waarde, allen trof die dezelve zagen; eene 

verzameling, die de goedkeuring en loffpraak van 

de kundigfle mannen en de doorluchtigfte Vors¬ 

ten te regt mogt wegdragen. 

De Overledene heeft, behalve dit Kabinet, 

nog nagelaten eene keurige colledie van fraaije 

beeld- en prentwerken met eenige teekeningen en 

boeken, meest over de Schilderkunst handelen¬ 

de, waarvan de veiling op 10 April 1822 zal 

plaats hebben, (en niet op den 3'len zoo als eerst 

was aangekondigd), zijnde de Catalogus daarvan 

afzonderlijk te bekomen. 







CATALOGUS 

VAN 

SCHILDERIJEN. 

A. 

AERTSZEN, (P1ETER) bijgenaamd LANGE PIER. 

hoog i el, 3 palmen9 8 duimen; breed2 ellen, 

9 palmen> 6 duimen, Paneel. 

No. 

ï. Dit Kunstliuk der Oudheid, van i55g , Helt 

■ Voor de gefcliiedenis van Martlia en Maria. 

Maria is gezeten aan de voeten van Jezus f 

zijne vermaningen aanhoorende, terwijt^h 

ilia zich deswege beklaagt ; herder “ëeijiJk. 

menigte van omlianders ; in het verf chipt een'V<s 
: v - I- i 

trotsch gebouw. Alles is krachtlgvèö 
. v”"£j 

groot voorgefteld , in den Italiaan^^en i^jl^ 

en bijzonder wel bewaard gebleven. 

No. 2. 



2 CAT A 104 ü' S van 

AKEN. (HANS van) 

hoog 2 palmen, 8 duimen ; breed 2 palmen, 

2 duimen. Koper. 

No. 

2. Maria, met het Kindje op haar’ fchoot, wordt 

begroet door Elizabetli en Joannes; achter 

haar ftaat de engel in verwondering opge¬ 

togen 5 ter zijde, Jozef met een boek in de 

hand. Deze ordonnantie is kunftig uitgevoerd. 

A L B A N O. (F.) 

hoog 1 el, 4 palmen, 6 duimen£ breed 

1 el, g palmen , 5 duimen. Doek, 

3. Endymion , liggende met het hoofd achterover 

hellende , te llapen ; achter hem daalt Diana 

neder in eene wolk, vergezeld van eenige 

minnegoden. Fraai, van omtrek, en fchooii 

van penfeelsbehan deling. 

DEZELFDE, of ANDREAS SACCHI. 

hoog 2palmen, 1 duim ; breed 2 palmen 

2 duimen. Doek. 

4. Maria met het Kind legen haar’ boezem rus- 

. tende. Yol uitdrukking, en uitnemend ge- 

fchilderd. 

No. 5. 







SCHILDER IJ E ft. 5 

ALDEGRAAF. (ALBERT) A°. i57o. 

hoog g palmen, 4 duimen; breed 4 palmen , 

1 duim. Paneel. 

No. 

• Dit Gedenkhuk der Oudheid, ma twee toe- 
/o 
^L ilaande deuren, Van binnen en buiten befchil- 

derd, helt voor, op de eenezijde, eenen Geeste¬ 

lijke in kerkelijk gewaad, en Maria met het 

Kindje, op de andere zij de, voor welke geknield 

zijn zes perfonen met hunne bloedverwan¬ 

ten ; alle in eene godvruchtige gehalte. Hel« 

der en teeder van penfeeïsbehandeling, 

DEZELFDE, 

hoog G palmen; breed 4 palmen. Paneel, 

• 6. Het Portret van een’ Raadsheer of Geestelijke, 

l./,2 . , 
~houdende eene bloem in de hand. Uitnemend 

bewaard en behandeld. 

ALTDORFER. (ALBERTUS) 1488. 

hoog 2 palmen, 2 duimen ; breed 2 palmen, 

1 duim. Paneel, 

. 7. Het af beeldfel, met eene Latijnfche bèfchrij- 

//0‘ ving, van Albertus Phigins, Provoost van de St- 

A 2 J LUIS- 



4 CATALOGUS van 

Jans-Kerk te Utrecht, en aldaar in 1542 

overleden. Merkwaardig door deszelfs oud¬ 

heid, en fiks gepenfeeld, 

A NT O NISSEN. (H. J.) 

hoog 6 palmen, 6 duimen ; breed 8 palmen. 

4 duimen. Doek, 

No. 
8. Een Italiaanscli Landfcliap, met hoog gebergte, 

/ ^0 aan eene rivier; op den voorgrond eene drift 

heesten. Uitvoerig gepenfeeld. 

AS. (PIETER vak) 

hoog 4 palmen, 7 duimenƒ breed 3 pal¬ 

men , 7 duimen. Paneel. 

. 9. Een hoorn- en duinrijk Landfcliap , met wa- 

4 /jf terval en opgaanden weg naar een boscli, ge- 

ftoffeerd met reizigers, landlieden en vee. 

Zonachtig behandeld. *« 1' ' 

No. 10. 
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SCHILDER IJ EN. 5 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen, 7 duimen; breed 3 pal¬ 

men , 5 duimen. Paneel, 

No. 

» 10. Een Landfcliap als het voorgaande, met eene 

rivier doorfneden, waarover eene brug, ge- 

ftoffeerd met een’ veedrijver, landlieden en 

fcliapen. Als het vorige, waarvan het tot 

wedergade kan dienen. 

A S P E R. (JAN) 

hoog 6 palmen; breed 4 palmen. Paneel. 

11. Een Portret van Albert van Brandenburg, 

/lO Keurvorst van Maintz, met 21 ringen aan 

de vingers. Dit ftuk is zeer oud. (De Schil¬ 

derijen van dezen tijdgenoot van Hans Hol- 

bein zijn zeer zeldzaam.) 

ASSELIJN, (JAN) bijgenaamd CRABBETJE. 

hoog 5 palmen, 8 duimen; breed 7 pal¬ 

men , 5 duimen. Poeh, 

12. In een Italiaansck Landfcliap ziet men , hij 

Jf/ 
een oud vervallen gebouw, eenige herders 

A 3 met 



GATALOGU S v a -k 

met hun vee; ter linkerzijde eene rivier s 

waarover eene Iteenen brug ligt. Deze Schil¬ 

derij is de voortreffelijke uitdrukking van 

eenen vroegen morgenflond. 

DEZELFDE. 

JiQAg 3 galmen, 9 duimen ; breed 3 palmen , 

6 duimen. Paneel. 

Ka. _ 
z3. Een gingenaam bergachtig Landfchap, op den 

* voorgrond met heelden gefloffeerd. Meester¬ 

lijk gefchii'derd. 

B. 
BAKHUIZEN. (LU DO LP H) 

Iiotog i el} % duimen ; breed 1 el ^ 4 palmen x 

Z duim. Poeh. 

14. Een woedende Storm op Zee. Op den voor- 

//,00. grond , een fchip in groot gevaar5 ter zijde, 

andere vaartuigen5 van voren, eene floep met 

zeelieden. Alles is voorgefleld in een oogen- 

blik van florm; de lucht en het water doen 

eene gelijke werking van ontzettende voorflel- 

ling. Krachtig gepenfeeld. 

No. 5i. 
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7 S C H I L D £ R IJ E N. 

DEZELFDE. 

hoog 6 "palmen} 6 duimen; breed 9 palmenp 

9 duimen. Doek, 

No. 

l5. Een Strand- en Zeegezigt , alwaar eenige 

'oa- visfchers bezig zijn eene pink vlot te 

maken, terwijl eene andere, reeds onder 

zeil zijnde , voorbij deze heenfnelt ; ter 

linkerzijde op den voorgrond een deftig lieer 

te paard, aan wien een man eene aalmoes 

foliijnt te vragen; daartegenover eene groep 

visfchers op liet ftrand. De donkere lucht, 

en het verbolgen water, fchijnen een7 aan na¬ 

derenden ftorm aan te kondigen. Het is uitmun- 

tend van toon en penfeelsbehandeling. 

BARBIERS. (P I E T E R) 

hoog 8 palmen, 5 duimen; breed 6 palmen, 

9 duimen. Doek. 

*6. Een voortreffelijk boomrijk Landfchap, met 

hoog opgaande boomftammen. Uitvoerig en 

natuurlijk voorgefteld. 

A 4 No. 17 



CATALOGUS van 

BAROCCIO. (FREDERICO) 

hoog 5 palmen, i duim; breed 4 palmen ^ 

ï duim. Doek, 

No. 

j11’ 

/4 o. 
Maria, in peinzende houding. Edel van kaf 

rakter, krachtig en helder van koloriet, vol 

van uitdrukking. 

£ A T T E M, (J. va n) 

hoog 9 palmen, 4 duimen; breed 1 el, 

3 palmen , 3 duimen. Doek. 

Eene Kerk, van binnen te zien. Vol uitdruk-? 

king en grootsch van ordonnantie. 

B A U E R. (N I C O L A A S) 

hoog 4 palmen, 5 duimenj breed 5 palmen% 

6 duipien. Paneel\ 

,19. Het Noorderhoofd der Haven van Harlingen, 

7 o 
bij een’ hevigen Itorm. Fraai van uitdrukking 

en meesterlijk behandeld. 

No. 20. 
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SCHILDER IJ EN. 9 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen, 4 duimen; breed 7 palmen, 

9 duimen. Doek, 

¥0, 

20. Een aangenaam stil Water. Op den voorgrond 

■j/^s een Amerikaansch feliip in volle zeilen; ver¬ 

der verfcheidene drijvende vaartuigen. Heli 

der van toon en fraai van behandeling. 

DEZELFDE. 

hoog en breed als de voorgaande. Doek. 

$1. Een woelend Water. Op den voorgrond eene 

' / v a 
fnelzeilende visfcliersfcliuit j meer achter¬ 

waart s een opkomend koopvaardij feliip. De 

lucht en het water doen eene fraaije wer¬ 

king, en alles is uitvoerig gepenfeeld. 

BECCAFUMI, (DOMINICO) 

bijgenaamd M 1 C A R 1 N O. 

hoog 8 palmen, 4 duimen; breed 6 palmen, 

9 duimen. Doek. 

22. De voorhelling van een’ ouden Wijsgeer, in een, 

A3 $ 
mantel gewikkeld, ter halver lijf te zien, en 

A 5 le- 



10 CATALOGUS TAN 

levensgroot. De behandeling is breed en 

krachtig, alles vol van uitdrukking; het ge¬ 

heel draagt kenmerken van den verhevenflen 

ftijl en van een meesterlijk penfeel. 

BEGA. (C O R N E L I S) 

hoog i el, i palm, 2 duimen; breed i el, 

4 palmen, 6 duimen. Doek. 

No. 

23. ïn een Italiaansch bergachtig Landfchap, bij 

hoog geboomte, ziet men op den voorgrond 

een’ herder met vee, vergezeld van eene lier-? 

derin met een geitje onder den arm. Breed 

en zonachtig behandeld. 

B E L L I N O. (G I O) 

hoog 7 palmen, 6 duimen; breed 5 palmenT 

g duimen. Paneel. 

,24. Dit zeldzaam Stuk verbeeldt Maria met het 

~ 0 Kind Jezus voor haar Baande ; omhoog eene 

glorie van engelen; ter regterzijde van Maria 

ziet men Petrus, ter linkerzijde Joannes. 

Deze beroemde en hoogstverdienhelijke Schil¬ 

derij van dezen grooten Leermeester van Ti- 

tiaan, is van lioAge waar 

kunst, 
' - ■7- v 

de wegens oudheid en 

No. 25. 
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SCHILDERIJEN. 

RERCHEM. (NICOLAAS) 

hoog 3 palmen y 4 duimen ; breed 4 puimen j 

g duimen. Doel;, 

No. 

jï5. Een Italiaanscli bergachtig Landfeliap , Lij on- 

00' dergaande zon; op den voorgrond eene vrouw 

op een’ muilezel zittende , welke verfchilleud. 

vee voortdrijft. Warm van koloriet en fraai 

gepenfeeld» • ,óo° 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen, 5 duimen ; breed 6 palmen 3 

1 duim. Doek, 

In dit aangenaam en boomrijk Landfchap ziet 

men ter linkerzijde een’ herder , ftaande bij 

twee osfen; daarbij eene vrouw, zittende op 

een’ ezel, vergezeld van eene andere, meteen 

bokje onder den arm; verder eene drift bees- 

‘ ten door eene rivier wadende; aan den ge- 

zigteinder vertoont zich het blaauw gebergte. 

Deze Schilderij is, om derzelver rijke en gees¬ 

tige ordonnantie, warm koloriet , en heerlij¬ 

ke behandeling, le allen tijde voor eene der 

voortreffelijkfte van dezen meester gehouden. 
/ $2 óo C. <s. 

No. 27. 



ia CATALOGUS van 

BERETTINI of PIETRO da CORTONA. 

hoog 4 palmen, 3 duimen; breed 2 palmen , 

q duimen. Doek. 
No. 

27. Deze fchets fielt voor de marteling van St. 

' Andries, zijnde het afnemen van liet Kruis, 

hebbende gediend voor het groole Schilderltuk 

in de St. Andrieskerk te Rome. De karakters 

zijn uitnemend uitgedrukt j alles is meesterlijk 

behandeld. 

DEZELFDE. 

hoog 8 palmen , 4 duimen; breed 7 palmen, 

1 duim. Doek, 

28. Maria, in eene glorie van engelen ten hemel 

gevaren. Alles is treffend van uitdrukking, 

bevallig en krachtig van fchildering. 

BERGEN. (DIRK van) 

hoog 5 palmen\ breed 4 palmen, 6 duimen. 

Doek. 

29. In een heuvelachtig Landfchap ziet men eene 

• l*°- ftaande en eene liggende koe, met fchapen; in 

het verfchiet eenig ander vee en gebergte. 

Teeder gefchilderd. 

No. 3o. 
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SCHILDER IJ EN, i3 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen , 7 duimen; breed 4 palmen , 

7 duimen» Doek. 

No. 30. In een aangenaam Landfcliap ziet men op den 

voorgrond eene rosbonte koe, benevens eene 

groep fcliapen; daarachter, bij eene fontein, 

verfcljillende andere Itoffagie. Smeltend en 

in den ÜijL van A. pan de Velde gepenfeeld. 

RERKHEI-DEN. (G E R A R D) 

hoog 4 palmen, 3 duimen; breed 3 palmen, 

7 duimen. Paneel. 

31. In een Italiaanscli Landfcliap met bouwvallen 

ziet men eene vrouw op een’ ezel gezeten, 

waarbij een landman , eenig vee voortdrijven- 

dé. Zona litig en breed gefchilderd. 

Ê E S C iï 1J. (BALTHASAR) 

hoog 6 palmen, 4 duimen; breed 9 palmen, 

2 duimen. Paneel* 

32. Een Godenmaal in een Landfchap: Fraai van 

teekening ea bevallig voorgelteld. 

No. 33, 



i4 CATALOGUS v i k: 

B E S C H IJ. (J.) 

hoog 3 palmen , 6 duimen/ hreed 2 galmen ^ 

7 duimen. Paneel, 

No. 

33. Maria met liet Kind, waarbij St. Jan en St> 

Jofef, in een aangenaam Landfchap, onder 

liet lommer van een’ vruchtboom; op den voor- 

grond een lam. Fraai gefchilderdi 

B E IJ E R, (J. d e) 

hoog 3 -palmen ; breed 4 palmen. Paneél„ 

• 34. Een Stadsgezïgt te Gouda , ziende op de Lii- 

/ terfche Kerk, liet Stadhuis, enz. Het zon¬ 

licht doet eene goede werking, en de ftoffa- 

gie is gelukkige 

BLOEMAERT. (ABBA II A M) 

hoog 4 palmen, 4 duimen ; breed 3 palmen 

5 duimen. Koper. 

33. Eene Kruisdraging ^ voor welke een Geeste¬ 

lijke in eene aanbiddende gehalte ligt neder- 

geknield; verder met zinnebeeldige beelden 

omgeven. Teeder gepenfeeid. 

No, 3G. 
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SCHILDER IJ EN. i 5 

BOL. (F E R D I N A IS D) 

hoog 4 galmen, 5 duimen; breed 3 palmen 9 

8 duimen. Doek, 

No. 

56. Het afbeeldfel van den Kunstfcliilder Jan 
/ 4 

^. Steen. Breed gefcliilderd. 

B O O N E N. (A R N O L D) 

hoog 4 palmen , 4 duimen ; breed 3 palmen, 

4 duimen. Doek. 

/ 

3j. Eene Markt , alwaar eene vrouw bezig is groen- 

// q ten en vruchten te verkoopen ; acliter baar 

ftaan twee kinderen. De karakters zijn fraai 

verbeeld, en liet ftukje is breed gefcliilderd. 

BOS. (J E R O N I M U S) 

hoog 9 palmen, 8 duimen; breed 8 palmeny 

2 duimen. Paneel. 

38. Dit fluk der Oudheid, in i562 gefcliilderd, 

is liet beroemdfte van dezen Meester, en ver¬ 

beeldt den Heiland, zijn Kruis dragende, en 

opgaande naar den Scliedelberg. Het is rijk 

van ordonnantie, krachtig gepenfeeld en vol 

uitdrukking. 

No, 



i6 CATALOGUS va 

BOTIL (ANDRIES) 

hoog 3 palmen, 9 duimen; breed 4 palmen , 

9 duimen. Paneel. 

No. 
39. In een aangenaam Italiaanscli Landfchap ziet 

'vr 
men de ruïne van een oud gebouw, waar¬ 

nevens Heil gebergte; ter zijde een bergach¬ 

tig verfchjet. Zon achtig en natuurlijk voor- 

gefield. Co o Coi.J- 

/ 

B O T II. (JAN en ANDRIES) 

hoog 4 palmen , 4 duimen ; breed 5 palmen ’ 

4 duimen. Paneel. 

# 40. Bij een’ aangenameii avondfiond ziet men op eeiï 

Plein, langs eene Bofftede, eenige Boeren 

zich met kaatfen vermaken; op den voor¬ 

grond een’ man, zittende op een’ ezel, verder 

een’ drijver met koeijen. Alles is warm van 

kleur en natuurlijk voorgefteld. 

No, 41. 
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B OU RG UIGNO N. ( J A CQ U E S) 

koog j palmen, 5 duimen; breed, 9 palmen ^ 

o duimen. Doek. 

No. 

41. Een hevig Gevecht tusfchen Ruiterij en Voet¬ 

volk; achterwaarts een lïagveld. Al de voor- 

wèrpen werken mede om een’ diepen indruk 

te maken, van dit, naar waarheid voorge¬ 

meld, tafereeL 

B O Ü T Z E. 

hoog 4 palmen, 9 duimen j breed 4 palmen, 

4 duimen. Paneel. 

. 4-2. In eene Binnenkamer zit eene bejaarde Vrouw 

'/^ö- Kant te werken; nevens haar eene tafel; voor 

haar een houten drieftal, waarop eene test 

mét vuur; op deïi achtergrond een jongen, 

welke voor den haard melk uit een’ pot zit t* 

éten. Kracïitig en natuurlijk behandeld. 

BRAKENBURG. (REINIER) 

hoog 4 pctlmen , 8 duimen 

4 duimen. 

• 43. De voorflelling van een 

Lv% 
/ 

«enen huilenden jongen 

B een® 



CATALOGUS VAN 

eene garde aangeboden} terwijl de andere kin¬ 

deren zich over hunne gefchenken fchijneri te 

verheugen. De hartstogten zijn wel waar¬ 

genomen , en het is bevallig gepenfeeld. 

B R A M E R. (L E O N A R D) 

hoog 4 palmen, i duim; breed 3 palmen 9 

i duim. Paneel, 

No. 

*44* Een Rijkaard door den dood overvallen. De 

^±(d o hartslogt is uitnemend voorgefteld ; het bij¬ 

werk is meesterlijk; alles in de manier van 

Rembrandt* Q/° 

BREENBERG. (BARTHOLOMEUS) 

hoog 2 palmen , 8 duimen; breed 2 palmen j 

3 duimen, Paneel. 

. 45, Bavid met het hoofd van Goliath, Goed ge« 

' fcliildei’d. . 

No. 46» 







S C II ï L D E R IJ É N. 19 

BREENBERG. (J.) 

hoog 1 el i 4 palmen; breed 1 el} 9 palmen* 

4 duimen. Doek. 
Ko. 

46. In een Arkadisch rotsachtig Landfchapziet mèri 

ƒ reizigers met muilezels, en verder bij werk. 

Zeer natuurlijk en fiks van behandeling* 

BREKELENKAMP. (QUIRYN) 

Aooo* 4 palmen, 1 duim; breed 3 palmen 5 

4 duimen. Paneel.> 

, 47. In een Binnenvertrek zit eene vrouw meteen3 

^haspel in de handen, daarbij twee kinderen 

en allerlei foort van huisraad. Fraai van 

uitwerking, 

BROUWER. (A D R I A A N) 

Aoog* 3 palmen, 3 duimen ; breed 3 palmen„ 

Paneel. 

48, Een Boer zittende op het Gemak. Geestig 
/ 

■ van ordonnantie en fraai van fchildering. 

B 2 $0. 49- 
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BRUIN. (J. de) 

koog 7 palmen , 7 duimen; breed 6 palmen. 

Paneel. 

No. 

Iri eene gebeeldhouwde Vaas ziet men verfchil- 

lende foorten van geurige Bloemen, waar¬ 

op infekten azen. Fraai van kleur en uit3 

voering. 

DEZELFDE. 

koog en breed als boven. Paneel. 

Op eene Reenen Tafel liggen in eêne zilve¬ 

ren fcliaaf allerlei foorten van fmakelijke 

Vruchten. Deze wedergade der bovenftaande 

is niet minder van penfeel en uitvoering. 

B R ü N. (CHARLES de) 

koog 7 palmen, 4 duimen ; breed 6 palmen, 

1 duim. Doeh. 

De afneming van het Kruis. Ter linkerzijde 

een krijgsoverfte te paardj ter regterzijde 

ziet 
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ziet men Maria en eenige andere vrouwen? 

Fraai van teekening en drapering, en breed 

gepenfeeldj 

BRUSSEL. (H. van) 

hoog 3 palmen, 4 duimen; breed 3 palmen, 

3 duimen• Paneeli 

No. 

• 52» Dit itukie verbeeldt eene Burgerbuurt, in 
S. 

dewelke eene meid de liraat veegt, en ver¬ 

der bij werk. 

BURG. (ADRIAAN van der) 

hoog 3 palmen, 3 duimen; breed 4 palmen, 

1 duim. Paneel, 

\ //40 
7 ' 

In een Binnenvertrek zit eene Jölapende vrouw ; 

'een heer, daarachter Itaande, ligt haren hals¬ 

doek af; ter linkerzijde een lagchende jon-? 

gejing. ïeeder gefchilderd. 

B 3 No. 54. 
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£ 

c 
CALGKAR. (JAN v a n) 

hoog i palm,, 7 duimen; hreed 4 palmen 9 

1 duim. Paneel. 

No. 
04. Dit Rukje der Oudheid Relt voor den Doek 

«5. van Veronica, door twee Engelen eerbiedig 

gehouden. Het Cliristuslioofd verdient bij¬ 

zondere opmerking 5 ook liet overige is fraaj 

yan fehiidering, 

DEZELFDE. A°. 1400. 

koog 2 palmen, 9 duimenj hreed 3 palmens 

4 duimen? Paneel. 

$5. Een fraai antiek Vrouwen Portretje, met een. 

- ïiulfeltje omliangen. Teeder gepenfeeld, 
/ 

C A P E L L E. (J. VAK) 

/zoö^* 5 palmen, 8 duimen ; hreed 6 palmen 9 

8 duimen. Poeh. 

§6. Een kabbelend Water, met verfcheidene zei? 

lende fchepen, waarin eene menigte beeldjes. 

Alles regt natuurlijk gelchilderd. 

ÏV>. &7? 

^5 
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DEZELFDE. 

hoog 5 palmen, 8 duimen; breed 6 palmen j 

7 duimen, Doek, 

No. 

5j, Eene wedergade van de voorgaande, zijnde een 

/7C woelend AVater, waarin zeilende kagen en 

andere fchepen. Als de vorige behandeld. 

CARA C CIO. (ANNIBAL) 

hoog 4 palmen, 3 duimen; breec$ 3 palmen , 

3 duimen. Doek op Paneel. 

58. Een doode Christus, aan den voet van het Kruis, 

waarbij Maria, Maria Magdalena en Joannes. 

De hartstogten zijn meesterlijk uitgedrukt. 

De kleuren zijn voortreffelijk. 

DEZELFDE. 

hoog 9 palmen, 9 duimen; breed 1 el, 

3 palmen. Doek. 

59, De dood van Sifara.' De Veldheer ligt in 

diepen rust, terwijl Jaël den nagel en den 
ft 
hamer in de hand houdt. De hartslogten 

B 4 zijn 
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zijn wel waargenomen ; de kjeur van vel en 

Ideeding is juist; alles is van de voortreffe- 

lijkfte fchildering, 

C A R 4 C C I O. (A N TN I B A L) 

hoog 5 galmen, 7 duimen; breed 8 palmen, 

2 duimen. Doek, 

No. 

bo. De heilige Hieronijmus, op den grond neder* 

AA. gezeten, in eene peinzende houding; het 

lijf is gedeeltelijk met een rood kleed be¬ 

dekt; een hoek ligt op zijn5 fchoot; terzijde 

van hem, een krulifix, een doodshoofd, 

eenige hoeken en een kandelaar. Meesterlijk 

behandeld. 

CARACCIO. (4GOSTINO) 

Iwog 4 palmen} g duimen; breed 3 palmen, 

7 duimen, Paneel, 

fSi, Het afbeeldfel van eene deftige Vrouw. Fraai 

fïehandeldf 

No. 6a, 
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CARACCIO. (LUDOVICO) 

hoog i el , i palm, 2 duimen; breed i el, 

4 palmen, 8 duimen. Doek. 

No. 

De H. Cecilia, vergezeld van twee engelen , iti 

Ijemelscli gezang opgetogeu. Krachtig uitge¬ 

drukt; meesterlijk van penfeelsbeliaiideling. 

CARAVAG10. (M1CHAEL ANGEL O 

AMERIGI da) 

hoog 1 el, 2 palmen, 8 duimen; breed ijel, 

6 palmen, 8 duimen. Doek, 

63. Thomyris , Koningin der Scythen , beveelt het 

afgehouwen hoofd van Cyrns in eenen met 

bloed gevulden zak te dompelen. Krachtig 

gepenfeeld, 

DEZELFDE. 

hoog 9 palmen, 6 duimen; breed i el, 

2 palmen, 3 duimen. Doek. 

64» David met het hoofd van Goliath, in eene 

zittende houding; in het verfchiet een laud- 

£ 5 fchap. 
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fchap. Dit kiinstftuk is zoo krachtig van 

voorftelling, zoo juist van teekening, en zoo 

treffend, dat hetzelve met regt meesterlijk 

mag genoemd worden. 

CARAVAGIO, (M. A. A. n a) 

/ 

hoog $ palmen 9 5 duimen ; breed 4 palmen t 

q duimen. Doek. 

No. 
65. Eene aanzienlijke Komeinfche Vrouw, heb¬ 

bende het hoofd met een’ doek bevallig om¬ 

wonden. Meesterlijk van penfeel en voor-? 

Helling. //i'> S- 

CASTrGLIOBI. (J. B.) 

hoog 6 palmen , 4 duimen; breed 1 el, 

3 palmen, 9 duimen, Doek. 

66. Twee ftuks, zijnde Turkfche Optogten. Mees- 

* o terlijk gepenfeeld. 

CAVALLO. (BAGNA di RAMENGHJ) 

hoog 9 palmen, 2 duimen ; breed 7 palmen, 

2 duimen. Paneel. 

67. Vier ftuks, verbeeldende de vier Evangelis- 

^ -ten , levensgroot. Breed van fchildering, en 

vol van uitdrukking. 

No 68. 
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C A V E D O N E. (G I A C:); 

hoog 6 palmen , 4 duimen; breed 4'palmen , 

o duimen. Doek. 

No. 

• £8. Het afbeeldfel van den beruchten N^politaan- 
dV' /V 

fchen visfcher Thomas Mafumejlo, Krachs 

tig en breed gefchilderd. 

CHAMPAGNE. (PHILIPPE de) 

hoog 6 duimen; breed 6 duimen. Ovaal. 

Paneel. 

69. Een bevallig Vrouwenhoofd, in volle wapen-* 

rusting. Goed behandeld. 
/ 

C HE RON. (ELISABETH) 

hoog 5 palmen, 4 duimen ; breed 4 palmen^ 

4 duimen. Ovaal. Doek• 

90, Bij eene fontein ziet men eene Vrouw, wel- 

f-U te, uit het bad gekomen zijnde, door hare 

dienstmaagden gekleed wordt. Goed van tee- 

kening en kleur} zijnde eene kopij naar P. P. 

Jiubbens. 

No. 71. 
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CHIARI. (GIUSEPPE) 

hoog 6 palmen , 4 duimen ; breed 4 palmen, 

q duimen. Paneel. 

No. 
71. Maria Magdalena, in eene eerbiedige houding, 

^ hebbende eenen albasten zalfbus in de han¬ 

den. Zachtheid, eerbied en verhevenheid, 

kenmerken dit treffend beeld. 

COQUES. (GONZALO) 

» 

sC • 

hoog 6 ~pahnen, 3 duimen ; breed 7 palmen s 

3 duimen. Doek. 

72, Op een Buitenverblijf ziet men, in eene over- 

'Qb dekte galerij, een gezelfchap van Heeren en 

Dames, prachtig gekleed, bezig met drinken 

en kaartfpelen. De karakters en de kleeding 

zijn uitnemend voorgefleld, en alles is in 

den trant van G. Terburg behandeld,, /Yls&'/Zfy 

CORREGGIO. (ATNTONIO ALLEGRI m), 

hoog 4 palmen 9 3 duimen; breed 5 palmen , 

3 duimen. Paneel. 

* 73. Een allerbevalligst drietal Kinderen, van 

' fó welke het eene het andere te drinken geeft. De 

tee» 







SCHILDER IJ EN 29 

teekening, voortelling, en krachtige fchil- 

dering, verdienen bijzondere opmerking. 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen , 4 duimen ; breed o palmen , 

8 duimen. Paneel. 

No. 
Eene Heilige Familie van vijf beelden, zijnde 

Maria, liet Kind, Jozef, en twee anderen. 

Het is edel van voortelling, helder van 

kleur, en allerbevalligst behandeld. 

C R A N A G H. (LUCAS) 

hoog 8 palmen, 5 duimen; breed 6 palmen, 

9 duimen. Paneel. 

, 75. Maria , het doode ligchaam van den Zaligma- 

^ '^3o ker omhelzende. Dit ituk, zeldzaam wegens 

deszelfs oudheid, is aandoénlijk van voor¬ 

telling. 

C U I P. (A L B E R T) 

hoog 5 palmen , 1 duim; breed j palmen, 

5 duimen. Paneel. 

76. 
f I3.00 

Op den voorgrond van deze Schilderij vertoo- 

nen zich , op een’ heuvel, twee taande Koeijen 

en 
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en eene liggende; ter linkerzijde, een ftil 

water , met zeilende vaartuigen , en eene Had 

in liet verfchiet. De toon en wijking der 

Voorwerpen zijn uitmuntend waargenomen, 

en de fchildering is van de beste van de¬ 

zen Meester. 

CÜIP. (JACOB GERRITSZ.) 

hoog i el, 6 duimen; breed j palmen f 

8 duimen. Paneel. 

No. 

77. Eene Vrouw, in liet zwart gekleed, met een* 

/o O kraag om den lials , ter halver lijf, levens¬ 

groot , en zittende in eenen leuningftoel. Krach¬ 

tig gefchilderd. 

D. 

D E E L E N. (DIRK van) 

hoog 2 palmen, 9 duimen; breed 4 palmen, 

2 duimen. Paneel. , 

# 78. De Zaal van een Vorstelijk Paleis, waarin on** 

cZ ■ k /ó & derfcheidene Heeren en Dames aan tafel zijn 

kt. .... 
gezeten; ter zijde eenige bedienden. Helder 

van licht en fraai van doorzigt* 

No. 79 
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DEZELFDE. 

hoog en breed als hoven. Paneel. 
No. 
79. In een Vorstelijk Binnenvertrek zit een Ge- 

zelfchap zich met kaartfpelen te vermaken; op 

den voorgrond ziet men vier mannen met elkan¬ 

der fprekende. Eene wedergade van de voor¬ 

gaande Schilderij , en even goed behandeld. 

D I E T R I C I. (C. W. E.) 

hoog 7 palmen; breed 5 palmen, 8 duimen. 

Poeh. 

80. Een oud Man, in deftige oud-Hollandfche 

kleeding, rustende met de linkerhand tegen 

het hoofd. Liet karakter is natuurlijk, en de 

penfeelsbehandeling krachtig. 

DOES. (1 A C O B van d e 11) 

hoog 5 palmen, 3 duimen; breed 6 palmen , 

9 duimen. Poeh. 

81; Bij een oud Gedenkteeken ziet men een Meisje 

t met een Knaapje en eenig Vee, inzonderheid 

Ichapen; verder een .alleraangenaamst land- 

fchap, met water doorfneden. Zeer natuur¬ 

lijk en warm van fchildering. 

No. 8a. 
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D O L C I. (C A R L O) 

koog 4 palmen; breed 3 palmen , 2 duimen. 

Doch. 

No. 

/8a. Eene bevallige jonge Vrouw, met loshangende 

haren. Edel van karakter, fraai van kleur 

en penfeelsbehandeling. 

D O M E R. (J.) 

hoog 5 palmen, i duim ; breed 6 palmen f 

1 duim• Paneel. 

83. Voor een Boeren Buitenhuis ziet men een’ 

/Kwakzalver een’ Boer eene kies trekken, waar¬ 

bij eene menigte aanfchouwers, welke dit 

lagchende aanzien. Alles is zeer natuurlijk 

en meesterlijk gepenfeeld. 

D O U. (G E R A R D) 

koog 2 palmen , 1 duim ; breed j palm, 

6 duimen. Paneel. 

0 84, Het Portret van den Kunstfcliilder zei ven f 

l' L in eene vrolijke houding, met eene pijp in de 

hand. Teeder gepenfeeld. 

No. 85. 



/ 
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DRIELST. (EG BERT van) 

hoog 4 palmen, 9 duimen; hreed 6 palmen/ 

3 duimen. Doek* 

Np. , . 
35. Een bevallig Drentscli Landfcbap, met welig 

/ '00 geboomte, waaronder men boerenwoningen 
/ 

gewaar wordt 5 op den voorgrond eene wa¬ 

terplas. Het zonnelicht doet eene uitmunten¬ 

de werking, en deze Schilderij is eene der 

beste van dezen Meester. 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen ; hreed 2 palmen, 9 duimen• 

Doek. 

86. Een Hollandsch Landfchap, bij maanlicht/ 

“ ^ met een’ molen aan het water. Natuurlijk 

voorgelteld. 

DEZELFDE. 

hoog j palmen, 1 duim; hreed 5 palmen/ 

9 duimen. Doek. 

87. Een Landfchap met hoog geboomte, den in-* 
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DUBBELS. (HENDRIK) 

hoog 2 palmen, 6 duimen; hreed 3 palmen; 

q duimen. Paneel. 

No. 
U8, Een aangenaam Stil Water, met visfchers 

/&;■ en hunne vaartuigen. Dun en helder van 

toon, en van de beste behandeling; 

DÜCQ. (JE AK l e) 

hoog 3 palmen , 8 duimen; breed 4 palmen , 

5 duimen. Doek. 

->9v Een Jongeling, in rijke Spaanfche kleeding ^ 

1 • i /je voor eene opengefcliovene ledekant in flaap 

gevallen; hij fchynt door eene dame, defLig 

in het fatijn uitgedost, te worden gewekt* 

Uitvoerig en teeder behandeld. 

D U P R É. (DANIËL) 

hoog 3 palmen, 6 duimen; breed 4 palmen 

6 duimen. Doek. 

go. Een Italiaansch Landfchap met een Klooster^ 
; /V 

ié ' Zonachtig en uitvoerig behandeld* 

No. 91, 
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DEZELFDE. 

/ 

hoog en breed als de voorgaande. Paneel» 

No. 
'<)i. De wedergade der voorgaande; zijnde een Ge« 

l J P zigt omftreeks Rome. Als de vorige behandelde 

D U R E R. (A L B E R T) 

hoog 1 palm, 7 duimen} breed 2 palmen j 

2 duimen» Paneel» 

ga* Het Portret van den Schilder zelven, met 

een’ rooden mantel, met bont verfiérd’, om- 

hangen. Fraai gepenfeelch 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen, 3 duimen; breed 4 palmen? 

2 duimen. Paneel» 

0 $3. Dit hukje Helt voor Adam ett Eva in het Pa* 

/. /f" radijs, bij den boom des levens, op het 

oogenblik, dat Eva den appel aanneemt van 

de hang. Uitvoerig en teeder gefchilderd. 

C 3 No. 
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DIJK. (ANTHONIJ) van) 

hoog 4 palmen ; breed 3 palmen , 3 duimen. 

Paneel» 
No. 

94. Meleager, het Zwijnshoofd aan Atalante aan* 

biedende. Meesterlijk gepenfeeld. 

DEZELFDE. 

hoog 1 palm , 6 duimen; breed 9 palmen 9 

8 duimen. Poeh. 

95. Het afbeeldfel van den Aalmoezenier Joannes 

ö. *c£oÖ Monlfort. Meesterlijk gepenfeeld. (Be¬ 

kend door de Prent van P. de Jode.) 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen j 4 duimen ; breed 2 palmen f 

7 duimen. Paneel. 

96. Een Manshoofd met gekruld haar. Krachtig 

en meesterlijk gefchilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen, 9 duimen / breed 4 palmen9 

8 duimen. Poeh, 

97. Het Portret van den Schilder de Vos. Vol 

uitdrukking en fraai van fchildering. 

No, 98. 
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EECKHOUT. (GERBRAND van den) 

hoog 1 el, 6 duimen; hreed \ el, 3 palmen y 

1 duim. Doek. 

No. 

98. Ifaak, zijnen zoon Jacob zegenende; ter zij- 

de Rebekka. De vader lioudt de hand zijns 

zoons, welke voor hem geknield ligt, vast; 

achterwaarts eene tafel met het wildbraad; 

De hartstogten zijn treffend, het koloriet is 

krachtig, de penfeelsbehandeling is als die 

Van Piembrandt. 

E K E L S. (JAN) 

hoog 4 palmen, 5 duimen; breed 6 palmen, 

1 duim. Paneel. 

93; Een Gezigt binnen Amlterdam, te zien van 

/Iq de Kistenmakersgracht naar de Doelenftraat 

en de Muntfluis. Eigenaardig geftoffeerd, 

helder en natuurlijk gepenfeeldo 

C 3 No. 100. 
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EKELS. (JAN) 

hoog 4 palmen, 5 duimen; breed 6 palmen * 

/ 

l duim. Paneel. 

Een Gezigt als op de voorgaande Schilderij , 

van den Binnen-AmJlel, naar den Klove* 

niersburgwal en de Nieuwmarkt. Niet min¬ 

der dan de vorige; natuurlijk geftoffeerd en 

behandeld. 

EVERD1NGEN. (ALLARD van) 

'hoog 6 palmen, i duim; breed 5 palmen , 

I duim, Poeh, 

10^. Een Noordsch bergachtig en boomrijk Land~ 

fehap, met een’ Itropmenden waterval; ver¬ 

der eenige ftoffaadje. Fraai van uitdrukking, 

E VERDINGEN, f CES AR van) 

hoog 6 palmen y 8 duimen; breed 5 palmen, 

8 duimen. Paneel» 

|02. Een bevallig jong Meisje, ter halver lijf* 

/ ^ bloot, bezig met zich het haar te vlechten. 

Uitmuntend van kleur en penfeelsbehande¬ 

ling, 

No, io3„ 
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F. 

FLINK. (G O V E E T) 

hoog 7 palmen, 5 duimen; breed 6 palmen y 

2 duimen. Doek, 

No. 

103. Het afbeeldfel van den Apostel Petrus, 
, e 
*■0. Krachtig en meesterlijk gefchilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen 9 4 duimen/ breed 3 palmen, 

Paneel. 

104. Een jong Meisje, Itaande in een Landfchap» 

/^’ Krachtig gefchilderd. 

F L O R I S. (FRANCK) 

Aooo* 4 palmen y 7 duimen; breed 4 palmen. 

Paneel. 

Dit zeldzaam flukje der Oudheid Helt voor 

een’ Homo. De karakters zijn uitmun¬ 

tend uitgedrukt; hetzelve is delikaat van pen- 

feelshehandeling en van eenen goeden omtrek* 

c S' 

10 5. 

No. 10G. 
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FRANCIA van BOLOGNA. (FRANCESCQ 

RA1B0MLJ) 

hoog i el j 4 duimen ; breed 8 "palmen, 

3 duimen. 'Paneel. 
No. 

# 106. Maria met liet Kind op den arm. Fraai van 

koloriet. 

/ . ... .-'.5 

F R A IS K S. (S E B A S TI A A N) 

hoog 3 palmen; breed 2 palmen , 4 duimen. 

Koper, 

ÏOJ. De Graflegging van den Zaligmaker; in de 

wolken een Engel. Uitnemend voorgefteld; 

fraai behandeld en vol uitdrukking. 

F U R H M A N. (L) 

hoog 3 palmen, 7 duimen; breed 2 palmen 9 

8 duimen. Paneel. 

S08. Voor een Buitenhuis ziet men eenige Gassen 

*!P0 zich met rooken en drinken vermaken. De 

karakters zijn natuurlijk , en het fluk is breed^ 

in den fiijl van G. Metzu} gefchilderd. 

"" • C. cl. p 

$0. 109. 
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G. 

GELDER. ' (AART 

hoog 3 palmen, 5 duimen; breed 2 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

No. 

109. Een oud Man met een’ baard., ter halvee 

' lijf en op zijde te zien. Krachtig behan¬ 

deld. 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen, 9 duimen; breed 3 palmen9 

2 duimen. Paneel. 

lïo. Een oud man, hebbende eene bonte muts 

op het hoofd, en houdende een papier in de 

hand. Als de voorgaande gefchilderd. 

GIIISOL FI. (010 VA NNI) 

hoog 9 palmen, 5 duimen; breed 1 el9 

1 palm, 6 duimen. Doek. 

lil. Aan den ingang van een’ prachtigen tempel 

^ \ vertoont zich, op den voorgrond, Ariemiha 

met haar gevolg, houdende eene offerfchaal 

in de handen, om ter eere Van haren gemaal 

eene offerande te verrigten; verder is dit 

C 3 Huk 
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ft uk met verfcheidene beelden gePoSeerd; 

Zonachtig gefcbilderd en meesterlijk behan¬ 

deld. 

GIORDANO. (L U C A) 

hoog 9 -palmen , 4 duimen / breed 1 el3 

2 galmen9 8 duimen, Doek, 

No. 
112. Diana, bij Endymion in een’ zacliten flaap, 

/ <fo Uitmuntend van kleur en teekening, zacht 

en edel van omtrek en voorltelling, fraai 

van penfeel. 

G O E IJ E, (P. d e) 

hoog 4 palmen y 8 duimen/ breed 6 palmen• 

Paneel. 

. iï3. Een Hollandsch Landfchap, met eenig vee 

^ • / /A . geftoffeerd. 

GORTZIUS. (GUALDROP of GELDROP) 

hoog 5 palmen, 3 duimen; breed 4 palmen• 

Paneel. 

Ï14. Het Portret eener zeer fchoone Vrouw, een5 

^ % dolk in de band houdende. Vol uitdrukking 9 

en van de teederRe penfeelsbehan deling. 

No. 115, 
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G O O IJ E N. (J. y x n) 

hoog 4 palmen, 2 duimen; breed € palmen9 

1 duim. Paneel. 

No, 

* n5. Een uitgeftrekt Landfchap. Zeer natuurlijk 

behandeld. 

/ 
G R A N D J E A N. (J E A N) 

Aoo£- 4 palmen, S duimen; breed 3 palmen, 

6 duimen. Paneel* 

116. 

/jk 
/ 

Het afbeeldfel van den Kunstenaar zei ven , 

zittende aan eene tafel te teekenen. Het 

zonnelicht doet eene fraaije werking, en alles 

is uitvoerig gepenfeeld. 

GRÜNEWALD, (M A T T H I A S) 

VAN ASCHAFFENBURG. 

.hoog 7 palmen, 7 duimen; breed 8 palmen 9 

2 duimen. Paneel. 

117,. In dit Kunstftukje der Oudheid ziet men 

twee Vrouwenbeelden ter halver lijf; zijnde 

de Gezusters Ermegard en Walburg, Gra- 

vinnen van en tot Bedberg, Esfentz, enz. 

De 
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De kleeding is allerprachtigst, de edelge- 

Iteenten zijn voorgefteld met eene bijzonde¬ 

re eigenaardigheid; alles is alleruitvoerigst 

en in den besten Itijl, en dezen beroemden 

tijdgenoot van Hans Holbein waardig^ 

GUERC1N0. (BARB1ERI da CENTO detto il) 

hoog 4 palmen, 9 duimen/ breed 3 palmen y 

8 duimen, Hoek, 

No. 

118. Een bevallig Vrouwenportret, in vorstelijk 

/'fO. gewaad, met eene kroon op het hoofd. Krach- 
r 

tig van uitdrukking, 

G U I D O. (R E N I) 

hoog 5 palmen, 5 duimen; breed 4 palmen 

Hoek, 

119, Maria Magdalena, in eene boetvaardige hou- 

tjjp ding, hemelwaarts ziende, en rustende op 

een doodshoofd De hartstogt is voortref¬ 

felijk uitgedrukt, de Ichildering uitnemend.’ 

No. 120« 
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DEZELFDE. 

koog 8 palmen, 8 duimen; Breed 7 palmen, 

4 duimen. Doek. 

No. 

120. De H. Sebastiaan, gebonden aan een’ boom 

en met den pijl doorwond. De voorhelling 

van het naakt, en de werking des ligchaams 

zijn meesterlijk; de kleur en de overgangen zijn 

uitnemend waargenomen, en dit ftuk be¬ 

hoort onder de voortreffelijkhe werken van 

dezen te regt hooggeroemden Schilder. 

DEZELFDE. 

hoog g palmen, 9 duimen; Breed 7 palmen, 

5 duimen. Doek. 

121. De H. Hieronymus, zittende in gepeins in 

zijne grot, rustende met zijnen arm op een 

doodshoofd. Krachtig gefchilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen , 5 duimen; Breed 4 palmen 9 

9 duimen, Doek. 

122, 

é>. 
De Ecce Homo; zijnde het beeld des Zalig¬ 

makers ; ter halver lijf, met de doornenkroon. 

De / 
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De uitdrukking van hertrouwen en fmart 

^loen de aandoenlijkfte werking. De fchil- 

dering is allerloffelijkst. 

G ü I D 0. (R E N I) 

hoog & palmen, 3 duimen $ hreed 4 palmen 9 

6 duimen. Doek, 

No. 

123. De aanbidding van bet Kindje door Maria* 

De eerbied van Maria, en dc zachte rust van 

bet Kindje zijn voortreffelijk waargenomen; 

het naakt is fraai van teekening en delikaat 

gepenfeeld. 

G U I D O. (CAGNIACCI) 
* 

hoog 6 palmen 9 4 duimen/ hreed 5 palmen , 

4 duimen* Doek. 

124. Maria met het Kind, in eene houding vol ver-* 

//jfl rukking. Teeder van behandeling, fraai van 

voorflelling, en goed van teekening. 

No. 125. 
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H. 
HAAG. (P. C.) 

hoog 4 palmen 9 5 duimen; breed 5 palmen 9 

8 duimen. Paneel. 
No. 

125. De Voorltelliiig van een’ uittogt ter Reiger- 

PP jagt, met een aantal paarden en beelden; 

Uitvoerig behandeld. 

HACKAERT, (J.) of in deszelfs manieb; 

hoog 6 palmen, i duim; breed 5 palmen 9 

i duim. Doek. 

126.. Een Watertje met hoog geboomte omgeven, 

/3u. door hetwelke eenige reizigers aankomen.; 

Zonachtig en natuurlijk gefchilderd. 

HAERLEM. (C; van) i632. 

hoog 4 palmen , 4 duimen ; breed 2 palmen v 

6 duimen. Paneel. 

-2. 

127. Dit fraaije Stukje verbeeldt den Heiland, zege- 

,/ftf pralende over dood en graf. Het koloriet en 

de teekeniag zijn meesterlijk, 

No. 128. 
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HAEELEM. (C. van) 

hoog 8 palmen, 6 duimen; breed 7 palmen, 

l duim. Paneel. 

Fo. 
128. Een Man , eene Vrouw door het goud zoekende 

te verleiden. Deze voortelling, van twee 

Beelden, levensgroot ter halver lijf, is 

krachtig van fchildering. 

BAERLEM. (CORNELIS CORNELISZ. van) 

hoog g palmen, i duim; breed j palmen, 

6 duimert. Paneel. 

120. De Dooping des Zaligmakers door Joaniies. 

. karakters zijn verheven uitgedrukt, alles 

wekt eerbied; de fchildering is van de voor- 

treffelijkfte. 

L1ALL. (J. v a n) 

hoog 2 palmen, 5 duimen; breed 3 palmen„ 

Paneel. 

i5o. Eene Huurt in Sloten, met eene Boeren woning, 

alwaar een jongen over de deur ligt en rnei 

eene vrouw in gefprek is. Zeer zonachtig 

behandeld. 

No. i3i. 
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HALS. (F R ANS) 

hoog 5 -palmen, 2 duimen; breed 6 palmen f 

8 duimen. Doel;. 

No. 

. i3i. De afbeeldfels der Beeldhouwers Francis en 
% 

' • Jeróme de Quesnoy. Breed gefchilderd. 

DEZELFDE. 1624. 

1 palm , 1 duim; breed 1 palm. Rond. 

Paneel. 
/ 

i32. Het Portret van een’ Man, deftig gekleed met 

een’ kraag. Fiks behandeld. 

/ 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen y 6 duimen/ breed 5 palmen f 

9 duiment Doeh, 

l33. Eén vrolijke Knaap, in Spaanfche kleeding, 

.op de Luit fpelende. Goed van teekening 
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HALS. (FRANS) 

hoog 8 "palmen, 3 duimen ƒ breed 6 palmen, 

7 duimen, Doek op Paneel. 

No. 

i34. Het afbeeldfel van een’ oud- IIoll an dscli’ Of- 

t £ CD ficier> met hoed en kraag, in een prachtig 

gewaad, en in eene vrolijke houding, ter 

halver lijf, levensgroot# Breed gepenfeeld. 
//fao drf.yp 

KANSEN. (C. L.) 

hoog 4 palmen, i duim ; breed 5 palmen, 

7 duimen. Paneel. 

ï35. Een Drentsch Landfchap, met hoog geboom¬ 

te, Breed gefchilderd. 

HEEM. (JAN DAVIDZ de) 

hoog 3 palmen , 9 duimen ; breed 6 palmen, 

9 duimen. Paneel. 

• i36. Op een* Steen ziet men allerlei foorten van 

Bloemen en Vruchten; door eene opengaan¬ 

de deur vertoont zich een landfchap. Uit¬ 

voerig gefchilderd# 

No. iZy 
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HEEMSKERK. (MARIEN van) i5j5. 

hoog i el, j duimen; breed 1 el, 4 palmen, 

2 duimen. Paneel, 

No. 

•<.137, De genezing der Kreupelen, door Paulus en 

Earnabas, te Antiochiën; men ziet het volk aan 

deze beide Heiligen de hoogfle vereering toe* 

brengen, terwijl men daarentegen in de ver¬ 

te ontwaar wordl, hoedanig dit zelfde volk hen 

naderhand mishandelt en met fleenigen poogt 

ter dood te brengen. Fraai van teekening en 

koloriet; zeer goed bewaard gebleven. 

HEMMEL1NCK. (HANS of JAN) 1426. 

hoog 1 ely 1 palm y 1 duim; breed g palmens 

3 duimen. Paneel, 

„j.38. In dit voortreffelijk Ruk der Oudheid, met 

'^iwee openflaande deuren, ziet men de afbeel- 

ding der gefehiedenis van den verloren Zoon; 

op de eene deur den Heiland, en op de an¬ 

dere eenige Latijnfche woorden , uit den Bij¬ 

bel , in eenen rand, in liet graanw gefchil- 

derd. De fraaije ordonnantie, de' teeke- 

ïiing en het krachtige koloriet, Haan gelijk 

met de beste Rukken der Gebroeders vani 

Pijck, Alles is wel bewaard gebleven. 

D 2 No. i3g. 
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No. 

/ 

HENDRIKS. ( W IJ B R A N D) 

hoog 9 palmen, 6 duimen ; breed 1 elf 

2 palmen} 7 duimen. Doek. 

139. In een Landfeliap ligt eene doocle Gans met 

y/o uitgefpreide vleugelen; verder eenige Een- 

den, Patrijzen en ander dood gevogelte; 

Breed gefchilderd. 

HEUSCH. (JACOB de) 

hoog 4 palmen. 9 duimen; breed 7 palmen, 

3 duimen. Doek• 

34Ó. Eene Jtaliaanlclie Zeehaven; aan den oever 

>'7 verrigtefj éenige visfcliers liunne bezigheden, 

waarbij verfcheidene fchepen en fchuiten; 

verdér eenigé gebouwen , door hoos gebergtè 

en fieenrotfen omgeven. Deze Schilderij is 

warm van koloriet en uitmuntend van tee- 

kening, in de manier van Salvator liofa. 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen, 9 duimen ; breed 7 palmen f 

3 duimen. Doek• 

1.41. Eéné doorgegravene hergaclitige Steenrots, 

■ /Jü met een Land- en Zeegezigt; langs het 

Brand 
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Jftrand eene vrouw en een kind op een paard, 

waarachter een veehoeder met eene drift 

beesten; ter zijde rustende landlieden, in 

het verfchiet fchuiten en fchepen. Krachtig 

gepenfeeld. 

HOBBEMA. (M EI ND ERT] 

hoog 6 palmen • breed 8 palmen, 2 duimen. 

Paneel. 

No. 

ï42. Dit bevallig Landfchap verbeeldt het dorp 

Aalst, in de Meijerij van ’s Hertogenbosch, 

Het is luchtig gefchetst, doch in den besten 

ftijl van dezen Meester. yO) C 

DEZELFDE, (of a i. s) 

hoog 6 palmen, 2 duimen; breed 8 paln\,ei\. 

Paneel. 

143. Een boomrijk Landfchap, met korenlanden 

doorfneden, geftoifeerd met een’ valkenier, 

langs eenen zijweg af komende. Fr^ai van 

toon en fchildering. * OO % 

i 

D 3 No. 144. 
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H0LBE1N. (H A N S) A°. 1547. 

hoog 7 palmen, 8 duimen; breed i el, 2 pal* 

men 9 5 duimen. Paneel. 

No, 

? v / 
’S»44. Dit werk der Oudheid fielt voor een Gedenk» 

fluk der familie van Zasfe. Al de perfo- 

nen zien hemelwaarts naar den verheerlijkten 
i 

Heiland, welke in het midden van dit tafe¬ 

reel in eene zegevierende houding uitgedrukt 

ftaat. Deze zeldzame Schilderij is uitmuntend 

bewaard gebleven. Onderaan op de lijst 

en op het frontifpice zijn de namen der be¬ 

doelde perfoneii uitgedrukt. 

DEZELFDE. 

hoog 5 palmen, 5 duimen ; breed 2 palmen 9 

5 duimen. Ovaal. Paneel. 

. 145. Het Portret van Philip Melanchton, voor 

ƒ <0 eene tafel zittende, en in het zwart gekleed. 

Hij houdt de hand op een gefchrift. Krach¬ 

tig en goed gepenfeeid. 

No. 146. 
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DEZELFDE en AMBERGER, (C.) i544.’ 

hoog i el, 8 palmen, g duimen; breed 1 el, 

2 palmen, 7 duimen. Paneel, 

No. 

Dit oud GedenkBuk, met toeflaande befchil- 

/ ^ ) derde deuren, is herkoniBig uit de Baronij 

van Breda, en aldaar yoor een Vrouwen¬ 

klooster vervaaldigd, Het middenBuk, van 

C. Amberger, Belt voor de befpotting van 

den Heiland; op de beide deuren, van 

binnen door Holbein befcliilderd, ziet 

men de afbeeldfels der Stichters, in eene 

knielende houding en in eene rijke kleeding, 

vergezeld van hunne naampatronen . Joannes 

en Margaretha; van buiten twee zinnebeeld 

dige figuren, insgelijks door Holbein gefchil- 

derd. Alles is krachtig van koloriet, fraai 

van teekening, en zeer wel bewaard. 

HOIDHORST, (G E R A R D) 

hoog 1 $1; breed j el, 4 palmen, 4 duimen. 

Poeh. 

Dit uitmuntend Buk Belt voor Dalila, de ha¬ 

ren van Samfon affnijdende, waarbij eene 

oude vrouw, welke eene brandende kaars in 

D 4 
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de liand houdt; achterwaarts flaat een krijgs¬ 

knecht. Het licht doet ee'ne uitltekende 

werking; alles is zeer verdien ftelijk behan¬ 

deld, en van de edelRe fchildering. 

HONDHORS T. (G E R A R D) 

hoog i el, 6 duimen; breed i el, 3 palmen. 

Doek, 0 
¥o, 
148. Eene bevallige jonge Vrouw, wélke door 

/^O eenen daarbij Baanden man eene gouden 

keten wordt aangeboden. Fraai van uit¬ 

drukking. 

DEZELFDE. 

hoog 7 palmen, 2 duimen; breed 5 palmen, 

1 duim. Paneel. 

149, Het Portret van Willem den Tweeden, Prins 

cI van Nasfau. Breed van behandeling. 

HOOG I] E. (PI ETER de) 

//oog 4 palmen, 6 duimen; breed 3 palmen, 

7 duimen. Paneel. 

3 5 o. 

*• /i f' 
Eene Dame in rijke kleediug, een Kind op 

den fclioot houdende; nevens haar een deftig 

Heer. Uitvoerig behandeld. 

No, i5i. 
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HOOGSTRATEN. (SAMUEL van) 

hoog 2 palmeni g duimen; breed 2 palmen9 

3 duimen, Paneel. 
No. 

Twee liefkozende Perfonen iti een Binnen- 

fO vertrek. Geestig voorgefteld. //0 eyJb 

II O R E B O U T, (G E R A/R B) 

TIJDGENOOT VAN 11QLBE1N. 

hoog 6 palmen; breed 4 palmen, 5 duimen. 

Paneel. 

Dit Ruk der Oudheid Relt voop eene gebeur¬ 

tenis uit de Gefchiedenis van Engeland. Hel¬ 

der van koloriet, en zeer wel bewaard gebleven. 

H O R S T O K. (I. P.) 

hoog 5 palmen , 3 duimen; breed 7 palmen 9 

1 duim. Paneel 

Danaë, liggende op een rustbed; nevens h ar 

eene oude matrone; onder liet rustbed ziet 

urnn Kupido met boog en pijlen; Jupiter ver- 

jTcbijnt op de wolken. Fraai van koloriet en 

uitdrukking, en malscb gepenfeeld. 

D 5 No. 
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HORSTOK, (J. P,) 

hoog 4 palmen, 4 duimen; breed 3 palmen 9 

3 duimen. Paneel. 
No. 

154. Door eene fteenen Nis ziet men eenc Noord- 

hollandfche Boerin aan eene jonge Juf¬ 

vrouw eenige appelen aanbieden; daarbij 

een* lagchend’ Jongeling. Uitvoerig gepen-» 

feeld. 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen , 3 duimen ; breed 2 palmen $ 

3 duimen. Paneel. 

, i55. Voor een Boerenhuis ziet men eene Vrouw, 

* £ 6? hezig wortelen te fclirapen; daarnevens zit 

/ een vrolijke Boer, aan wien door eene ou¬ 

de VrSuw uit een venfter een glas wordt 

ingefcïionken. In alles als de voorgaande 

behandeld. 

HUGTENBURG. (JOAN van) 

hoog 5 palmen, 8 duimen; breed 7 palmeni 

Poeh. 

i56. In een heuveiaclitig en boomrijk Lanclfchap 

/£tn ziet 







SCHILDERIJEN. S0 

ziet men eenige Ruiters met elkander Haags; 

verder verfcheidene Krijgslieden, liggende 
$ 

en vurende; in liet verfcliiet een hevig ge¬ 

vecht. De harlstogten zijn zeer kennelijk 

uitgedrukt; alles is bevallig van kleur en 

JTchildering. 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen , 5 duimen ; breed 6 palmen y 

6 duimen. Doek. 

No: 

l5j. De VeldHag van Prins Eugenius in 1717 , hij 

^0 Belgrado, zijnde de voorftelling van een he¬ 

vig Gevecht tusfehen Ruiterij. Vol woeling 

en uitvoerig behandeld. 

DEZELFDE. 

hoog 4palmen , 1 duim; breed 5 palmen 9 

6 duimen. Doek. 

158. Fen Kampement van Militairen. Te ede r 

/Jó. gepenfeeld. 
/ 

No. iJg. 
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HUISMANS. (CORNELIS) 

hoog 6 palmen, 5 duimen/ breed 6 palmen9 

3 duimen. Doek. 

No. 

159. Een boomrijk en heuvel achtig Landfchap met 

4 6 0 verfchillende reizigers. Krachtig en mees¬ 

terlijk gepenfeeld. 

j' 

JANS, (GEERTJE van St.) van haaklem. 

hoog en breed 3 palmen , 1 duim. Paneel. 

, 160, Dit belangrijk ftukje der Oudheid fielt voor 

de Kruiliging des Zaligmakers, en is eene 

rijke ordonnantie van veiTcheidene Beelden. 

Allerfraaist van behandeling. 

J A N S O N. (J. C.) 

hoog 4 palmen, 7 duimen ; breed 3 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

, ï61. In eene Burgerwoning ziet men eene zit'en- 

Ltdo de Vrouw; nevens haar ffcaat eene dienst¬ 

maagd, met eenen vischemmer aan de hand. 

Fraai van uitvoering. 

No. 162. 
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J E L G E R H ü 1 S, Rz. (J.) 

ïioog 5 'palmen , 7 duimen ; breed 4 palmen t 

2 duimen. Doek. 

No. 

« _162. Gezigt op h§t Koor in de Nieuwe Kerk te 

J /fo Delft, alwaar men de graftombe van Willem. 

den I. en die van Hugo de Groot gewaag wordt. 

Fraai van licht en bruin , en van behandeling. 

/Pv . 
DEZELFDE. 

/ 

hoog 4 palmen , 1 duim.; breed 4 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

V 
i65. Het afbreken der St. Maria-Kerk te Utrecht, 

/^/0 in den jare 1814, Uitvoerig behandeld. 

DEZELFDE. 

hoog 2 palmen , 1 duim; breed 2 palmen, 

7 duimen. Paneel. 

Een befneeuwd Wintergezigt, alwaar eenige 

perfonen eene vrachtflede op den wal trek¬ 

ken. Natuurlijk van toon. 

No. i65; 
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JORDAANS. (J A C O B) 

hoog 1 el, j palmen, 5 duimen ; breed 1 ely 

7 palmen, 3 duimen. Doek• 

No. 

/65, Dit kapitale Galerijfl.uk verbeeldt een boscb- 

f'fêb achtig Landfchap; op den vporgrond ligt 

eene Bacchante met een kind te flapen, ter-* 

■wijl Pan op zijne veldpijp zit te fpelen, Al¬ 

les is uitmuntend gelchiiderd, en zeer tee- 

der van koloriet. 

DEZELFDE. 

hoog 8 palmen , 9 duimen; breed 1 el, 

2 duimen. Doek• 

/ 

1Ö6. Het oordeel van Midas, of de wedArijd tus- 

( Yo leliën Apollo en Pan, Kloek van teekening^ 

breed en krachtig gepenfeeld. 

DEZELFDE. 

hoog 1 el j 8 palmen; breed 2 ellen, 5 palmen. 

Doek, 

167. Eene kapitale Hiflorieele Ordonnantie. Fraai 

t y0 van uitwerking en meesterlijk gefchilderd. 

No. 168. 
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K. 

KAMPHUIZEN. (THEODOOR) 

ïioog 4 palmen, 6 duimen; breed 4 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

No. 

*68. In eene Weide ziet men eene zwartbonte 

Koe; daarnevens een’ rosaclitigen Os en twee 

/ Schapen. Breed behandeld. 

K AMPHU1JZE N. (JAN) 

/zoog* 6 palmen, 6 duimen; breed 8 palmen 9 

1 duim. Paneel. 

169. 

j? 

/ $0 

Een Gezigt op de Heerengracht te Amfter- 

dam, en wel op het huis des Heeren J. A, 

/ Brentano, vereerd met het bezoek van Zij¬ 

ne Majelteit Alexander den I. Keizer van 

Rusland, en van Z. K. H. den Souve- 

reinen Vorst, met den Kroonprins en Prins1 

Frederik der Nederlanden, ter bezigtiging 

zijner verzameling van Schilderijen, op den 

4 Junij 1814. Vol gewoel en uitvoerig ge- 

fchilderd. 
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KE1E N. (W ILLE M) i553. 

hoog i el f 3 palmen, 4 duimen; breed 1 e/, 

2 duimen. Paneel. 

No. 

'tfjo. Eene rijke Ordonnantie, voorfiéllende liet 

^ ^ ï\) ligeliaam des Heilarids, na de afneming van 

liet Kruis , wordende met eerbied en droef¬ 

heid door de vróuwen en de leerlingen be- 
9 

fcliouwd. De Schilder heeft de hartstogten 

op eene allezins roerende wijze voorgefleld, 

en Let beeld van zicli zelven met zijne gade 

op eene kiefclie wijze geplaatst. Deze Schil¬ 

de] ij is het meeslerfUik van dezen. Kunste¬ 

naar , wiens werken ten ui te ril e zeldzaam 

zijn. . 

KESSE L. (JAN va v) 

hoog 7 palmen , 6 duimen / breed 6 palmen 3 

7 duimen. Poeh. 

171. Öp eene fleenen Brug, over eeii lóopend 

^ j ^ water, ziet men eejien Reizigèr te paard, 

voorafgegaan van een’ Postwagen; ter zijde 

eene oude Iteenen poort; op,den Voorgrond 

ten’ Man en een’ Hond. Alles is met kunde 

waargenomen en doet eene goede werking. 
O ü 

No. 172. 
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K O B E L L, (J.) 

hoog 4 -palmen , 9 duimen ; breed 4 palmen j 

2 duimen. Doek• 

Ko. 
VJ2. In een aangenaam Landfchap, met welig ge* 

/f2ö O k°omte> ziet men °P Heft voorgrond een’ 

ftaanden Stier en eenig ander Vee; verder 

een’ beladen’ hooiwagen en een’ rustenden 

herder. Dit fuikje is van de beste en uit¬ 

voerig He van dezen Meester* p foo l.J. i . 

KOE Dij K. (NICo4aAS) 

boog 4 palmen , 3 duimen ; breed 5 palmen$ 

8 duimen, Paneel. 

170. In een Binnenvertrek ziet rnerl eene bejaarde 

£./ Vrouw in een’ ariilHoel gezeten , voor eene 

tafel, bezig een’ pot fclioon te maken; op 

de tafel eene kan en een boek; verder eene 

tobbe met groenten. Natuurlijk en krach* 

tig gefchilderd. 
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KOETS. (ROELOF) 

hoog 6 palmen, 2 duimen; breed 5 palmen } 

2 duimenDoek. 

Het Portret van Hendrik Kaümir, Graaf van 

Nasfau, Stadhouder van Vriesland. Fiks in 

de manier van pan Dijk gefchilderd. 

/ 

KONING. (PHILIP) 

hoog 1 el y 3 palmen j 7 duimen ; breed 1 el 9 

6 palmen , g duimen. Doek• 

175. Een uilgeflrekt Landfchap, met geboomte en 

/fjoo boerenwoningen, met rivieren doorfnedenj 

in het verfchiet vertoont zich gebergte. De¬ 

ze Schilderij is zoo vol waarheid en kracht , 

'dat dezelve den naam van eene heerlijke na- 

boothng der Natuur volkomen waardig is 

KONING. (S A L O M O N) 

hoog 8 palmen} 5 duimen ; breed 7 palmen'7 

a uimen. Doek. 

17‘t). Eene fchoone Vrouw voor eene tafel zitten¬ 

de, met een doodshoofd op den fchoot, 

de 
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S C H I L D E R Ij E N. 6; 

de Ijdelheid vóórhellende. Zij is omringd 

van allerlei kostbaarheden en verderfden. 

Krachtig en breed van behandeling. 

KUSTE R. 

hoog 4 galmen , 4 duimen; breed 3 galmen s 

q duimen. Paneel. 

iNo. 
&77. Een bergachtig Landfchap, met een’ water» 

jL/O. val eu eene brug, op welke een reiziger met 

eenig vee. Krachtig en natuurlijk behan¬ 

deld. 

L. 

F A AR., (PIETER de) bijgenaamd BAMBOOTS, 

hoog 1 galm, 6 duimen; breed 2 galmen, 

o duimen. Paneel, 

lyS. In een LandTchap ziet men een’ man op 

f een wit paard. Fraai gepenfeeld. 

L ANFRANCO. (GlOVANN I) 

hoog 9 galmen, 7 duimen $ breed j galmen, 

3 duimen. Doek. 

179. Een Wijsgeer, een boek met landkaarten voor 

//^zich houdende, en met een’ pasfer in de 

hand. Krachtig behandeld, 

E 3 No. 180. 
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LANFRANCO. (GIOYANNI) 

hoog 2 ellen i 2 palmen, 2 duimen ; breed 

1 elj 8 valmen, 2 duimen, Doek, 
No. 

180. De ftrijd van Hercules en Antheus. De ont^ 

1 YO leedkunde is in de Ipieren der beelden voor¬ 

treffelijk waargenomen; de fchildering en 

de liarlstogten zijn meesterlijk daargelteld* 

L A ü R I. (P H I L I P P O) 

hoog 4 palmen ; 6 duimen; breed 7 palmenl 

Doek, 

181. In een boomrijk Landfcbap ziet men eene 

Bacchante met eenen Sater danfen, voor een 

pedelial, waarbij eene vrouw en een kind j 

verder Bacchanten en Saters. Schoon van 

teekening en penfeelsbehandeling, 

LAUWERS, (J A C 0 B U S) 

hoog 3 palmen, 2 duimen; breed 3 palmen; 

7 duimen. Doek» 

» 182. In eene Keuken ziet men eene Dienstmaagd 

aan eene aanregtbank; op den grond een’ 

Jpelenden jongeling. Uitvoerig behandeld. 

No. 18 3. 
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LELIE. (A D R I A A N de) 

hoog 5 palmen, 3 duimen; breed 6 palmen , 

4 duimen% Doek. 

No* 

* -1.83. In een Keukenvertrek, gehoHeerd met eenig 
c 

eigenaardig gereedfcliap en meubelen, ziet 

men eene dienstmaagd, welke een’ jongeling 

op het aankomen liaars meesters in eena 

turf kist verbergt. De karakters zijn natuur¬ 

lijk waargenomen, en deze Schilderij be¬ 

hoort onder de beste van dezen Meester. > l ' C 

DEZELFDE. 

hoog 2 palmen, 2 duimen ; breed 1 palmr 

9 duimen. Paneel. 

» ;l84. Een bevallig Meisje, zittende met een naai- 

kusfen op den fchoot. Meesterlijk van pen- 

Xeelsbehandeling, 

LELIE. (JAN de) 

hoog 6 palmen, 6 duimen; breed 5 palmen 9 

b duimen. Paneel, 

, Een mulicerend Gezelfchap van verfcheidene 

^ a/ ^ perfonen, welken door eenen bediende eenige 

, ' * E 3 ver- 



7° 
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ververfchingen worden aangeboden. Fraa$ 

van uitdrukking, en breed gepenfeeld. 

L E L I E. (JAN d e) 

■ 
hoog 4 palmen, breed 5 palmen } 3 duimen. 

Paneel. 
No. 
ï86. Op eene Reenen Plint liggen drie Perziken en 

eene tros witte Druiven, Uitvoerig gepen»? 

feeld. 

L E O N E. (G. p 

hoog 3 palmen , 8 duimen; breed 4 palmen ', 

2 duimen• Doek^ 

‘187. Een zestal Schapen en Rammen in een Ita-s 

c. liaansch Landfchap. Natuurlijk gefchilderda 

/ 

f 

LEYDEN. (LUCAS van) i5aö. 

hoog 3palmen, 1 duim; breed 2 palmen, 

2 duimen. Koper. 

£|88. Dit zeldzaam voortbrengfel der Oudheid Relt 

voor de geboorte en de aanbidding van den 

Zaligmaker. Deze rijke en fraaije Ordonnan~ 

iie is alleruitvoerigst behandeld, en de ka«» 

yakters zijn uitmuntend uitgedrukt* 

tfo. 189; 
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DEZELFDE. 

hoog 3 palmen y 4 duimen; breed 4 palmen. 

Paneel, 

No* 

£ 2S9. De gevangenneming van den Zaligmaker; eene 

voorltelling van vijf Beelden. Uitmuntend 

bewaard gebleven, 

DEZELFDE. 

hoog 1 palm , 4 duimen; breed 1 palm. 

Paneel, 

$90. Dit klein, doch fraai, antiek Schilderijtje fielt 

/ f So voor een’ Kwakzalverswinkel, alwaar een’ 

boer eene kies wordt getrokken, De karakters 

zijn zeer goed uitgedrukt, en de teekening 

is uitmuntend. 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen, 5 duimen; breed 2 palmen, 

5 duimen. Ovaal. Paneel, 

* '191, Het afbeeldfel van den Schilder zelven, in 

) * ^ zijne jongelingsjaren, in het zwart gekleed, 
/ 

met de hand op een doodshoofd rustende. 

E 4 No. 192, 



CATALOGUS VAK ?2 

L I E V E N S. (JAN) 

hoog 5 palmen, 7 du,'men ; breed 5 palmen. 

Doek, 

No. 

ïQ2. Het afbeeldfel van een bejaard Man meteen4 

'bo grijzen baard, in liet zwart gekleed, met 

eene ridderorde omhangen* in den flijl van. 

Re mb randt behandeld, 

LINGELBACH. (JOHANNES) 

hoog I el, 2 palmen, 7 duimen; breed 

9 palmen, 8 duimen. Doek. 

* E en Italiaansch Landfchap, rijk geRoHeerd ; 

< 400 op den voorgrond een danfende boer en 

boerin; ter linkerzijde een hoog gebouw; 

onder een gefpannen zeil zitten muzikanten; 

daarbij een Heer te paard, met eenen valk 

op de hand, waarnevens een jager met hon¬ 

den, De zilverachtige toon, en de heerlij¬ 

ke behandeling, hellen dit Ruk pnder de 

beste van dezen Meester» 

No. 194. 
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DEZELFDE. 

Zfoo^ en breed als de voorgaande, Doeh% 

3 04. Eene Italiaanfdie Markt, vol gewoel; op den 

^1*0 voorgrond, bij eene prachtige fontein, zit 

eene vrouw groente te verkoopen; daarbij 

een rustende jager met dood wild; verder 

een kwakzalver, omringd van aanfcliouwers. 

Stijl en behandeling zijn als de voorgaande. 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen, 8 duimen; breed 8 palmenf 

4 duimen. Doel’. 

l$5. Een Ilaliaansch Marktplein, met prachtige 

acz> gebouwen, rijk geftolTeerd met eene menigte 

beelden; ter linkerzijde ziet men een’kwak¬ 

zalver te paard, bezig zijnde een’ boer eene 

Lies te trekken, waarbij verfchillende beel¬ 

den. De ordonnantie en het penfeel zijn van 

OJ n 
de allerfnLaHle van dezen Meester. 

/ 

E 5 No. 196. 
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% 

LOOTEN, (J A N) 

hoog j jpalmen 9 j duimen; breed 9 palmen} 

6 duimen. Poeh. 

IV o. 

196. Een lieuvelacliiig Landfchap, met ïioog op* 

/J?,fo gaand geboomte; een Heer te paard} bene¬ 

vens een jager, op eendvogels fchietende; 

verder een aangenaam verfcliiet, Deze Schil* 

derij is van eene treffende waarheid, en 

eene kun ffi ge nabootfing der Natuur, 

LORME, (de) en PALAMEDES. 

Jioog 1 el, 1 palm, 1 duim; breed 1 el; 

5 palmeny 4 duimen. Paneel. 

197. Het binnengezigt van eenen prachtigen 

2.(rt> Tempel; rijk geftoffeerd met beelden en ge- 

denkteekenen, door Palamedes. 

en meesterlijk gefchilderd. 

DEZELFDE. 

Krachtig 

Jioog 1 el y 1 palm, 2 'duimen; breed 1 el} 

5 palmeny 8 diiimen. Paneel. 

198. De wedergade van de voorgaande. Van ge* 

/do* lijke behandeling. 

No, 199; 
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L O T T I. (C A. R L O) 

hoog i g duimen; breed 1 e/, 4 palment 

2 duimen. Paneel. 

No. 

139. Mercurius en Jupiter, gefmede blikfems be- 

Óa fcïiouwende. Krachtig afgêbeeld, en Hout 

van penfeelsbeliandeling, 

DEZELFDE. 

hoog 1 el, 6 palmen , 1 duim; breed 2 ellen , 

1 palm, 2 duimen. Doeh, 

00. De gefcbiedenis van den b armh art i gen Saraa- 

i d>o ritaan. Deze Schilderij, met levensgroote 

beelden, is krachtig voorgefteld en meester¬ 

lijk geteekend. 

M. 

MAAS. (N I C O L A A S) 

hoog 5 palmen, 7 duimen; breed 4 palmen, 

2 duimen. Paneel. 

I. Eene Dienstmaagd, voor een buis, met een’ 

1 biarktemmer aan den arm, terwijl zij met 

de andere hand eene moot zalm draagt; 

gij is in gefprek met eene vrouw, die ee- 



J 
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nig geld naziet en uit het venfter ligt; 

Krachtig van uitdrukking en natuurlijk ge- 

penfeeld. 

M AA S. (N I C O L A A S) 

hoog 5 palmen, 7 duimen; breed 4 palmen 1 

2 duimen. Paneel, 

N o. 

4202, Een Melkmeisje ftaaijde op de Itoep van een 

sjf-t huis, aan hetwelk zij aanfchelt j een juk 

hangt haar langs den rug; een hond is bezig uit 

den emmer melk te dobberen. Niet min-^ 

der behandeld dan de voorgaande, waarvan 

het tot wedergade kan verflrekken. / 

//r 
DEZELFDE, 

hoog 3 palmen, 6 duimen; breed 5 palmen j 

7 duimen. Poeh. 

203. Een Mansportret in eene deftige kleedingj 

Zeer natuurlijk en breed gefchiiderd. 

MABÜSE. (J E A N de) 

hoog 2 palmen, 5 duimen; breed 1 palm; 

0 duimen. Paneel. 

204. De befpo’tting van den Heiland, zijnde eene 

^ Hb yoor- 

f 

t 
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voorltelling van vier Beelden, waarin de 

karakters uitnemend zijn waargenomen. De¬ 

ze Schilderij is fraai van teekening, en is, 

hoe oud ook, uitnemend^ bewaard geble- 

ven. 01 ■ ' 
<£> 

/ 
MALBOTIUS. (JOANNES) A°. 1537; 

hoog 6 palmen, 4 duimen; breed 4 palmen, 

q. duimen. Paneel. 

No; 

.>So5. Een bejaard Man in een boek zittende te 

/ , /l( lezen, rustende met zijne regterhand op een 

doodshoofd; achter hem een kruis; op de 

tafel ftaat een kandelaar met eene kaars. 

Alles zeer fiks behandeld. 

MANFREDI. (BARTHOLOMO) 

hoog 1 el j 1 palm, 4 duimen; breed 1 el, 

4 palmen, 7 duimen. Doek. 

/ 
206. In dit tafereel ziet men den Heiland in eene 

,t.Jo weemoedige houding, voor eene kolom, 

terwijl twee krijgsknechten bezig zijn Hem 

te binden. De karakters zijn fchoon uitge¬ 

drukt; alles is breed van behandeling. 

No. 207 
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MANTEGNI. (A NDBEA) 1451. 

hoog 1 el, 7 palmen, 6 duimen; breed 8 palmen j 

4 duimen. Paneel. 
No. 

207. Dit ft uk der Oudheid behelst de gefchïede- 

*V/T. nis van Lucretia; in liet midden van eene 

groote plaats $ door prachtige gebouwen 

omgeven, ligt Lucretia vermoord op eene 

tombe, terwijl cenige ridders rondom haaf, 

met uilgetogen zwaard, haren dood betreuren. 

Alles is in-den ftijl der Oudheid; het is vol 

gevoel daargefteld, en uitmuntend bewaard 

gebleven. 

M A T S IJ S. (Q U I N T IJ N) 

hoog 2 palmen, 8 duimen; breed 4 palihen} 

2 duimen. Paneel» 

208. Aan eene tafel met fpijs ziet men een oud Man, 

. *//( ‘ en eene oude Vrouw, biddende; ter zijdo 

eenen Jongeling met eene mand met brood. 

Dit fuikje, belangrijk door de oudheid jj 

is fraai van behandeling^ 

Ko. 2092 
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MEER, (de deletsche van dei?) 

hoog 5 palmen, 9 duimen; breed 4 palmen, 

9 duimen. Paneel. 

No. 

. _ 309. In een Burger binnenvertrek ziet men eene 

ZL- Vrouw, bezig rapen te fcliillen; nevens 

liaar een kind in de wieg; aan de andere zijde 

een* man bij den haard zittende te lezen. 
/ 

Natuurlijk van toon en breed gepenfeeld. 

Z£o o. /V?. t'/- 
M E E R. (JAN van /d t. e) 

hoog 2 palmen, 3 duimen; breed 8 palmen; 

8 duimen. Poeh. 

2io. Een Landfchap met grazende en liggende 

'J6 Schapen. Aangenaam behandeld. 

DEZELFDE. 

hoog en< breed als de voorgaande. Poeh. 

JSii; Eene wedergade van de voorgaande, en in 

iZ?(y denzelfden ftijl geRoIFeerdi Yan gelijke be¬ 

handeling. 

NV 212' 
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MEUR, (JAN van der) de jonge. 

hoog 3 palmen, 3 duimen ; breed ^palmeri j 

6 duimen, Doek, 

No. 

2i£. Een Dm’ngezigt omRreeks Haarlem. Natiutr-* 

MENTZ of MECKE. (ISRAËL van) Ac. Ug7. 

Aooo* 2 palmen, 6 duimen; breed 2 palm 

1 duim. Koper. 

e/z, 

Sti3. Dit zeldzaam Rukje van dezen tijdgenoot van 

' / Marien Schoon Relt voor Maria> zittende 

niet liet Kindje op den fclioot, hebbende 

eene kroon op liet hoofd, en verzeld van 

Jozef en Joannes. liet geheel is omringd 

door eenen bloemkrans. Teeder gepenfeeld* 

M ETTEÜLEITE R. (J.) 

hoog 4 palmen, 8 duimen; breed 3 palmen} 

5 duimen• Koper. 

214. Eene Werkplaats , in welke een bedaagd mart 

op een blok een Ruk hout kapt; voor hem 

eene tobbe, eene bierkan en eene bank, 

waarop eenig gereedfchap ligt; ter zijde een 

be^ 
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bevallig boerinnetje, bezig met vlas te fpin¬ 

nen ; zij ziet naar eenen jongeling, die van 

buiten door bet venher kijkt. Alles is /ber 

vallig en boogst uitvoerig gefchilderd/fa 

/ '(V 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen, 8 duimen; breed 3 palmen, 

5 duimen. Koper. 

No. 

u/5. In een Binnenvertrek zit een Boer aandach- 

tig te luisteren naar eenen Liereman met 

een’ bond aan een touw, verzeld van eenen 

jongen die een’ aap laat danfen. Njét min¬ 

der uitvoerig dan de voorgaande, ffa ^ 

DEZELFDE. 

hoog en breed als de voorgaande. Koper• 

2i 6. Een Binnenbuis, in betwelke een man op de 

'o viool Raat te fpelen, terwijl een krulhond 

danst; ter zijde zit een boer voor eene tafel 

daarnaar te kijken. Zéér uitvoerig en zeer 

teeder behandeld. fa * Vfa * fa 
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METTENLEITER. (J.) 

hoog 4 palmen j 8 duimen; breed 3 palmen} 

5 duimen. Koper. 

No. 

217. In een Binnenvertrek zit een Jager bij bene 

7 ƒ 
/ gedekte tafel, niet zijn hoofd op de eene 

hand ruslende, terwijl hij met de andere 

eene bierkruik fchijnt op te nemen; naast 

hem zit eene vrouw met een kind. Alles is 

even delikaat behandeld als de voorgaande.^ v 

DEZELFDE, 

hóóg 2 palmen, c$ duimen j breed 2 palmen 

3 duimen. Koper. 

• 2i8. Eene bejaarde Vrouw, in oud-Hollandfche 

ƒ '/& kleeding, rustende met den arm op de on¬ 

derdeur van eene woning. In de manier van 

Dou gefchilderd. 

M E U L E MA N S. (A.) 

hoog 5 palmen, 7 duimen; breed 4 palmen , 

8 duimen. Paneel. 

, 2ig. Door eene Nis ziet men, in eenen Kruide- 

./i ) 0 nierswinkel, een meisje met een kind aan 

de 
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de liandL, aan wélke clöor den winkelier een 

tros razijnen wordt aangeboden. Vijf ver- 

fcliillende lichten doen in deze Schilde¬ 

rij eene juiste en aangename werking, en 

alles is uitvoerig van behandeling. 

MICHAËLIS. (GERRIT JAN) 

hoog 4 palment 9 duimen; breed 6 palmen.' 

Doek. 

1W 
2?ö. Een aangenaam Landfchap , niet hoog ge- 

Loomte aan een water. Teeder gepenfeeld. 

MIEREVELD. (M.) 

hoog 8 duimen; breed 6 duimen. Ovaal. 

Koper. 

. 221. Het Portret van een bevallig en deftig Jon- 

2—*^ geliiag. Fraai gefchilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen, 8 duimen; breed 5 palmeny 

/ 9 duimen. Paneel. 

„ 222. 

*r'M. 

/ 

Eene Prinfes uit het Huis van Nasfau, niet 

eenen kanten kraag, en in eene prachtige 

kleeding, Uitvoerig en bevallig gepenfeeld. 

F 2 No. 223. 
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MIERIS. (WILLEM v a b) 

hoog 3 palmen, 4 duimen; breed 2 palmen, 

7 duimen. Paneel, 

No. 

$ 223. Door eeme Nis ziet men eenen Jongeling in 

I /do deftige kleeding met eene blaauwe Sjerp om 

liet lijf; hij rust met zijn* linkerarm op eene 

trom: ter zijde is een Meisje met eene pop 

fpelende, benevens een ander Jongeling 

met een vaandel. Deze Schilderij is krach* 

tig van penfeel, en van de alleruitvoerigfle 

behandeling; 

DEZELFDE; 

hoog 3 palmen, 3 duimen; breed 2 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

• 224. Voor eene tafel met een tapijt gedekt ziet 

men eene zittende Dame, welke van eene 

oude vrouw eenen brief ontvangt. Alles it 

van behandeling als de voorgaande* / 

No. 225, 
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M O M A S. (O. F ) 

hoog 3 "palmen, 9 duimen; breed 5 palment 

1 duim. Doek. 

No. 

225. In een vertrek ziet men eenige Geleerden 

/,//) verfcheidene beelden befchouwen; op den 

voorgrond eenen Jongeling op eene Globe 

Ruderende; verder verfcheidene kunstflukken 

en gereedlchappen. Uitvoerig als Teniers 

behandeld. 

M O N G L A R. 

hoog 2 palmen, 5 duimen; breed 6 palmen. 

Doek. 

£26. Twee Zeegezigten: een Stil, en een Onftui- 

mig water; in het laathe wordt een fchip 

verbrijzeld. Allernatuurlijkst voorgeheld. 

MONTAGNA. (BENEDETTO) 1458. 

hoog 7 palmen ; breed 5 palmen, 3 duimen. 

Paneel. 

227. Een naakt Vrouwenbeeld. In den ouden Itijl 

gefchilderd, en in den trant van Belli- 

no behandeld. 

F 3 No. 228. 
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M O O R E. (A N T O N I O) 

hoog 6 palmen, 1 daim; breed 4 palmeny 

7 duimen. Paneel. 

No. 

Dit uitmuntend Portret is liet afbeeld- 

/Jq fel van eenen Ilollandfehen Staatsman, in 

liet zwart gekleed, met eenen kanten kraag» 

Slout van penfeelsbeliandeling» 

MOREL. (JAN EVERTJ 

hoog 5 palmen, 1 duim; breed 4 palmen y 

1 daim. Paneel * 

329. Op eene fteenen Tafel liggen verfcïiillend© 

ƒ / fa foo rten van fmakelijke Vruchten; tér zijd^; 

een vogelnestje. Delikaat behandeld. 

l 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen, 6 duimen; breed 3 palmenj 

l duim. Paneel. 

t 4*^0. Eene fraajtje ordonnantie van allerlei foor- 

ten van Bloemen, Uitvoerig gefchilderd» 

/ 
No. 23ü 
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DEZELFDE. 

hoog 3 palmen, 4 duimen; breed ï palm, 

8 duimen. Paneel. 

No. 
/ i 

' 231. Een JBIoemftukje. Fraai van behandeling. 

7 M* 
M 0 R T E L. (].) 

hoog 6 palmen, 3 duimen; breed 4 palmen, 

9 duimen. Paneel• 

/ 

. 232; Op eene marmeren Plint bevindt zich een 

5 Schotel met Vruchten en Bloemen, waarop 

eenige vlinders en infekten. De aardbeziën 

en andere vruchten zijn regt natuurlijk 

voorgefteldi 

MORITZ, (LOUIS) 

hoog 6 palmen, 4 duimen; breed 8 palmen 9 

1 duim. Paneel. 

7 é 
£33. Gezigt op de gedempte Reguliersgracht of 

7 ^6 . Kaasmarkt te Amfterdam, bij den aanvang 

der Kermis. Vol gewoel van beelden, en 

geestig geordonneerd.’ 

F 4 No, 23 
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M O R I T Z. (LOUIS) 

hoog 3 palmen, 5 duimen; hreed 4 galmen] 

4 duimen. Doek. 

ïo 

^ 2%. Fn eene deftig gemeubileerde Kamer ziet men 

^ eene jonge Dame, in het wit fatijn gekleed} 

zij fchijnt zich te vermaken met een mops¬ 

hondje, hetwelk met haren handfchoen fpeell. 

Alles is van eene malfche en uitvoerige be¬ 

handeling. 

M O IJ A A R T. (C.) 

hoog 4 palmen , 3 duimen; hreed 6 palmen , 

4 duimen. Paneel. 

235. 
//<* 

/ 

De Profeet, den Koning Jeroboam beftralfen- 

de, wiens hand verftijft; zijnde eene rijke 

ordonnantie, vol gewoel van beelden, bij 

eene plegtige olferande. Alles is meesterlijk 

voorgefteld, en fraai van penfeelsbehande- 

ling. 

MURILLO. (BARTHELEMI ÉTIENNE) 

hoog 1 el, 8 duimen; hreed g palmen, 

5 duimen. Doek. 

'■/ 

236. Een Jongeling, ter halver lijf, meer dan 

le- 

✓ 



2oo 

, // 

/Só 





SCHILDER IJ EK. 89 

levensgioot, rustende met den arm op eene 

fteenen plint; Lij vermaakt aich met eene 

duif. Krachtig en vol uildrukking voorge¬ 

field, en van een meesterlijk penfeel. 

M Y I N. (H E N D R 1 K) 

hoog 1 palm, 7 duimen; breed 5 palmen, 

5 duimerr9 Paneel. 

No. 

^37. Een Stal, alwaar door de openftaande deur 

l * yS1 een Herder eenige Schapen voortdrijft. Zon-r 

achtig gepenfeeld. 

N. 

NEEFS; (F1ETER) en S. FRANKS. 

hoog 1 el, 2 palmen, 4 duimen; breed 1 el, 

7 palmen, 7 duimen. Poeh. 

* s38. De Dom- of Lieve Vrouwe-Kerk, te Ant- 

I ///^werpen, van binnerj Kunstig van perfpec- 

tief, en fraai geftoifeerd. 

F 5 No. 239. 
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3N E E R. (AART tas dek) 

hoog 2 palmen, 8 duimen; breed 3 palmen, 

q duimen. Paneel. \ 

No/ f' 

239. Een Landfchap met een ftil water, Lij maan- 

. licht. Natuurlijk voorgefteld, 

KETSCHE R. (C A S P A R U S) 

/aooo- 4 palmen, 4 duimen3 breed 3 palmen> 

5 duimen., Toogswijze. Paneel. 

240* In een deftig gemeubileerd Binnenvertrek 

4 ijQ0 ziet men eene in liet wit fatijn rijk gekleede 

Dame, welke van eenen, achterwaarts, nevens 

haar Baanden Heer-, les in de muzijk fchijnt 

te nemen; achter een’ ftoel Baat een jonge¬ 

ling met eene viool in de handen. Dit Buk 

is fraai van kleur, en uitvoerig van behan¬ 

deling. 

DEZELFDE. 

hoog ï palm, 7 duimen ; breed l palmg 

4 duimen. Rond. Paneel. 

241. Het Portret van eenen Jongeling, in defti- 

i j ^ ge kleeding. Breed van behandeling. 

No. 242. 
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NUZZI, (MaRIO) eiJGENAAMD FIORI. 

hoog 1 el) 2 palmen} 6 duimen; breed i palm , 

3 duimen. Doek• 

No, u, , 
24^. Op eene Iteenen Tafel flaat eene fraaije airtie- 

/M ie V aas, voor welke een bloemkrans hangt, 

door eene daarbij Baande vrouw vaslge- 

lieclit. Krachtig en breed gepenfeeld. 

NIJMEGEN. (GERARD van) 

hoog 7 palmen} G duimen; breed 8 palmen, 

9 duimen. Doek. 

Ïi43. Een bergachtig Landfchap, met hoog opgaand 

7^ geboomte. Geestig behandeld. 

O. 
OBER M A N. (A.) 

2 palmen j breed 2 palmen, 2 duimen. 

Paneel. 
.,,■/- • 

514* Een Paarden flal, waarin een gez-adeld Paard 

/ en een Boer. Fiks gefchilderd. 

No- 245, 
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OBERMAN. (A.) 

hoog en hreed als de voorgaande. Paneel. 

No. 
^45. De wedergade, zijnde mede een Stal, waars 

& in een Karrepaard, met een’ Voerman. Fik» 

gefcliilderd. 

DEZELFDE. 

hoog a palmen , 8 duimen ; breed 3 palmen 

6 duimen« Paneel. 

^46» Twee Heeren te Paard, in een Landfchap. 

^ Uitvoerig gefcliilderd. /»A f* //o / i 

OMMEGAÉL (M.) 

/i£><?£■ 5 palmen, 6 duimen/ breed 7 palmen , 

4 duimen. Paneel. 

In een Italiaansch bergaclitig Landfcliap 

/ ^ * ziet men op den voorgrond eene bonte Koe, 

welke, gemolken wordende, achteruit flaat, 

en daardoor de boerin en den pot met melk 

ter neder werpt; nevens deze eene grijze Koe , 

en twee kinderen, door dit voorval ver- 

fckrikt. Deze Schilderij is zoiiachtig en 

malsch gepenfeeld. 

No. 248^ 
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O O S T E Pi IIO U T. (DIRK van) 

hoog 4palmen, 2 duimen; breed 3 palmen, 

5 duimen. Doek, 

No; 

* 24^. Door eene Nis ziet men een bevallig Meis- 

je, bezig zijnde KolTij te malen. Uitvoerig 

/ gefchilderd. 

ORLEY. (RICHARD van) 

hoog 3 palmen , 1 duim; breed 3 palmen, 

8 duimen, Koper. 

/ 

• 249» De Heiland in liet midden des tempels, aTj 

/ - ij/)' waar Hij de kinderen tot zicb laat komen; 

Rijk van ordonnantie en uitvoerig gefchil- 

/ derd. * / 0 ( 

O S. (J A N v a n) 

hoog 2 galmen, 9 duimen; breed 2 palmen, 

4 duimen. Paneel. 

Op eene fleenen Tafel liggen verfcliillende 

foorten van Vruchten, Deiikaat van belianï 

deling. 

No. 251. 
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O S. (J A N va n) 

V . ’* * \ ’ W , ■ r • : . . . , V'.' 

hoog 3 palmen , 7 duimen ; breed 2 palmen v 

8 duimen. Paneel• 
No. 

* ^5i. Een glazen flesch, gevuld met allerlei foorten 

U ïo van geurige Bloemen. Uitvoerig gefchilderd. 

/ OS. (PETRUS GE R AR DUS VA n) 

hoog 4 palmen , 8 duimen; breed 6 palmen , 

4 duimen. Paneel, 

2.52, In eene Weide ziet men, bij eenig geboomte J 

op den voorgrond, eene rosaclitige Koe, 

waarachter een, beladen Ezel, en een* 

Man eene kan met melk uitgietende, bene¬ 

vens een drinkend Meisje; verder- verfcliil- 

lend vee. Fraai van toon , teeder van be¬ 

handeling. 

Y 

7* / 

DEZELFDE. 

hoog G palmen, 1 duim; breed 8 palmen. 

Paneel. 

253. Een Bergachtig landfchap, aan een kabbe» 

0{) lend water, waarin drie ftaande Koeijenj 

an den oever een zittend Meisje en een 

Jon- 
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Jongen, waarbij verfcbillend vee.' Deze 

Schilderij is fraai van toon, en van eene 

zonachtige en teedere penfeelsbehandeling» •+, 

cV^~r 
OSTADE. (ADRIAAN van) 

7 

hoog 4 -palmen, 4 duimen; breed 3 palmen} 

6 duimen. Paneel• 

No. 

» ,254. Vooreen Buitenhuis, bij geboomte, zit eene 

J Jfa Boerin, houdende in de eene hand eene bier¬ 

kan, en in de andere een glas; ter zijde ftaat 

een Boer zijne pijp te ftoppen , terwijl een 

andere rookt; verder eenige lieden, in de 

klotsbaan fpelende. Dit ftukje is helder en 

bevallig van kleur. 

DEZELFDE. 

hoog 1 palm, 7 duimen / breed 1 palm, 

6 duimen• Paneel. 

Een zittend Boertje, met een bierkan in de 

^ handen. Fiks gepenfeeld. 

No. 256, 
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/ 

OSIADE. (I S A A C van) 

hoog 5 palmen , 9 duimen; breed 7 palmen , 

8 duimen. Paneel« 

No. 

256. Een aangenaam Wintergezigt aan eene'bevro- 

/ f*6* zene rivier; rijk gelioffeerd met allerlei lie 

den, zich op liet ijs vermakende. Natuur¬ 

lijk van toon, en meesterlijk van beliande 

ling. 

DEZELFDE. 

hoog en breed 2 palmen, 3 duimen. Rond. 

Paneel. 

2^7. Een vrolijk Boeren'Gezelfcliap. Fiks gepen- 

J ‘fto- feeid. 

/ DEZELFDE. 

hoog en breed als de voorgaande. Paneel. 

258. De wedergade der voorgaande. Van gelijke 

behandeling. 

No. 259. 
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ÓCJ WATER. (ALBERT yan) A». i36G. 

hoog 3 palmen f 4 duimen; breed 4 palmen9 

2 duimen. Paneel. 

2^9. Dit tafereel Helt voor de gefchiedenis van 

//# den barmliartigen Samaritaan. Alles is goed 

geteekend , en lielder van koloriet. (De Schil¬ 

derijen van dezen Meester zijn ten niterflé 

zeldzaam.) 

P. 

PALAMÉDES. 

hoog 3 palmen, 7 duimen; breed 3 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

, 260. Twee ftnks: zijnde de afbeeldfels der Prin- 

// ^ö fen Maurits en Fredrik-Hendrik van Oran- 

/ je, beide te paard en in volle wapenrusting; 

in liet verfcliiet ziet men den llag bij Nieuw- 

poort, en liet beleg van ’s Hertogenbósclï. 

Fraai gepenfeeld. 

PAL M A. (Y E C C II I 0) 

hoog 9 palmen, 6 duimen; breed 1 eZ, 

1 palm, 8 duimen. Poek* 

3^1. S uzaniia, door de twee Grijsaards belaagd. De 

0 uit- 

/ 



98 CATALOGUS VAT* 

uitdrukking der liartstogten, de kleur vaiï 

het naakt, en de krachtige penfeelsbehande- 

ling, maken dit ftuk tot een der beste van 

dezen Meester. 

P A L M E K 

hoog 2 palmen, 8 duimen; breed 2 palmen 

Paneel. 

262. Men ziet door eene Nis in eene Boerenwo- 

///' iiing, een’ vergenoegden Boer zijne pijp roo- 

ken. Allergeestigst en teeder gepenfeeid. 

P E E. (J. van) 

hoog 6 palmen, 5 duimen; breed 4 palmen, 

6 duimen. Poeh, 

265. Een Vrouwenbeeld, met eenen ftrooijon hoed 

/ 3ó op het hoofd, ter halver lijf^ levensgroot. 

Krachtig behandeld. 

PELLEGRINO PELLEGRINI TIBALDI. 

hoog 1 palm, 8 duimen; breed 1 palm, 

4 duimen. Paneel. 

264. Maria, zittende met het Kind op den fclioot, 

/ 3}* en 
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én ziende naar eenige hangende trosfen drui¬ 

ven > van wélke zij er een’ fcLijnt af te pluk. 

ken; zij heeft een rood kleed aan, en een 

bevallig hoofdlieraad. Beide: Moeder en 

Kind, zijn alierbevalligst voorgelteid; de 

teekening en fchildering zijn van dé beste. 

FIAZZETTA. (GIO BATTISTA) 

hoog 4 -palmen, 9 duimen; breed 3 palmen9 

6 duimen. Doelc. 

No. 

265. Het afbeeldfel van den H. Ignatius, in eene 

/" godvruchtige geltalte hemelwaarts ziende. 

Krachtig gepenfeeld. 

PIETERS. (CORNELIS) oMeRARDS, 
«► 

hoog 1 palm, 9 duimen; brééd 1 palm, 

4 duimen. Paneel. 

266. 

/}£ 
Een Mannen- en 

valligst en fraai van 

Uevbe~ 

G 2 No. 267. 
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POELENBURG. (CORNELIS) 

hoog i palm, 3 duimen; breed 1 palm, 

7 duimen. Koper. 

No. 

367, De Graflegging van Christus. Uitvoerig ge- 

(^ penfeeld en fraai van teekening. 

/ 
DEZELFDE. 

hoog 2 palmen , 7 duimen; breed 3 palmen, 

4 duimen. Paneel. 

/ 

* Een lieuvelaclitig Landfchap met vervallene 

f' //* Gebouwen ; op den voorgrond badende Vrou» 

wen. Teeder gepenfeeld, 

POLïDORO LANZaNI VENETiANO. 

hoog 9 duimen; breed 1 palm, 3 duimen. 

Koper. 

269. Eene Heilige familie: zijnde Maria met liet 

' ft Kind op den fclioot, en voor dezelve eene 

vrouw. Uitvoerig van behandeling. 

No. 270. 
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DEZELFDE. 

hoog 2 palmen , 6 duimen ; breed 3 palmen, 

5 duimen. Ovaal. Koper. 

No. 

270. Dit Kunstftukje fielt voor de aanbidding 

✓ 7^1 der Herders; men ziel Maria, Jozef en liet 

Kind in de kribbe; voorts herders, en in 

de hoogte eene glorie van Engelen. Meester<- 

lijk gepenfeeld. 

P O T T E R, (P A U L U S) 

hoog 4 palmen, 4 duimen ; breed 5 palmen, 

5 duimen. Paneel. 

27*< In een Landfchap ziet men eene drift groo- 

,»/' te en kleine Varkens, waarvan fommige 

rusten en andere door eenen Landmanwor- 

den voortgedreven. Alles natuurlijk vooi> 

gefteld* 

DEZELFDE, (a L s) 

hoog 1 el, 6 palmen, 8 duimen; breed 2 ellen, 

3 palmen, g duimen. J)oelc. 

S 
Eene Stierenjagt, alwaar een woedende Stier 

door honden wordt aangevallen: dezelve ligt 

G 3 reeds / 
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reeds op den grond, doch de laatfte pogin¬ 

gen ter verwering zijn meesterlijk voorge- 

Iteld. Alles is breed behandeld en natuur¬ 

lijk voorgedragen. 

P O U R ? O S, (P I E T E R) A°. i566. 

hoog 3 palmen f 2 duimen; breed 2 palmen 9 

o duimen. Paneel. 

No. 

# 273. Het afbeeldfel van eene Voritelijke Vrouw, 

JL t fo ter halver lijf, in rijke aloude Hollandfche 

kleeding. Fraai en teeder gefchilderd. 

PYNACKER. (ADAM) 

hoog 4 palmen, 8 duimen; breed 6 palmen} 

1 duim. Poeh, 

274. Een bergachtig Landfcliap; op den voorgrond 

/i'iïf bij hoog geboomte, ziet men een’ beladen’ 

Wagen met rustende Osfcn en Landlieden; 

achterwaarts eqne Rivier met een beladen 

vaartuig. De toon van den Avondbond is 

in deze Schilderij voortreffelijk waargeno¬ 

men. 

No. 275 
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Q 
/ 

QUINKHARD. (J.) 

koog 2 palmen, 8 duimen; breed 3 pcilmen, 
j 

7 duimen. Paneel. 

No. 

t 2j5. Een Teekenmeester bezig zijnde een’ leer¬ 

ling te onderwijzen; op de tafel ftaat een’ 

Pleisterkop bij eenige Prenten. Zeer uit-*- 

voerig gefcliilderd. 

R. 
RAFAËL SANZIO D’URBINO. 

hoog i palmen, 5 duimen; breed 2 palmen, 

1 duim. Paneel. 

# 276. Maria omltraald met Goddelijk liclit en in 

I. v y eene biddende houding. Bevallig van kien.» 

en fiks van teekening. 

DEZELFDE. 

hoog 1 el, 1 palm,$ duimen; breed g palmen , 

9 duimen. Paneel. 

t 277, Maria, liet Kind Jezus, op een kusfen lig - 

I ,gende, ontdekkende, daar zij met de reg- 

é G 4 ter* 
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terliand den Huijer van liet Kindje opheft j 

achter haar de II. Jozef op eenen hok rusten¬ 

de; ter zijde eene Ilesch met Bloemen. 

Fraai van kleur en penfeelsbehandeling. 

BAFAËL SANZIO D? U R B I N O. 

hoog i el, i duim; breed 8 palmen 9 

8 duimen. Paneel1 

Mo. 

y 

Dit Kuusttafereel helt voor eene Heilige fa¬ 

milie. Men ziet Maria gezeten met het Kind 

Jezus op den fchoot hetwelk een kruisje 

in de hand houdtj ter regterzijde, achter¬ 

waarts de H, Jozef. Het is in den groeten 

ftijl en meesterlijk behandeld. 

REEKERS. (J.) 

fioog 4 palmen, 4 duimen ; breed 3 palmen % 

6 duimen. Paneel. 

^ 379. Voor een Boerenhuis ziet men eene Visch- 

n ? '/j vrouw hare waar aanbiedende. Uitvoerig 

gefchildert]. 

No. 280. 
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DEZELFDE. 

hoog 4 palmen, 2 duimen; breed 3 palmen, 

4 duimen. Paneel. 

28p. Een Roeren Binnenvertrek, alwaar eene 
/ 

vrouw zit te fpinnen, terzijde eene dienst¬ 

maagd en een kind. Als de voorgaande be¬ 

handeld. 

REMBRANDT van R II IJ N. 

hoog 6 palmen , 5 duimen; breed 5 palmen 9 

3 duimen. Paneel. 

28i'%f Voor de deur vaïi een Gebouw ziet men 

den ouden Tobias in eene eerbiedige hou- 
O 

ding ter aarde liggen; zijn Zoon knielt ne¬ 

vens hem, en Baart even als zijne Moe1 

der, verzeld van eene andere bedaagde 

Vrouw, naar de opvaart des Engels, welke 

de geleider des Jongelings was. De karak¬ 

ters zijn treffend, en liet licht en bruin doet 

eene fraaije werking. 

G 5 No. 282. 
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REMBRANDT van R H IJ N. 

hoog 1 ely 3 palmen , 2 duimen ; breed 1 el f 

] duimen. Doek• 

282. In dit uitmuntende tafereel vertoont zich 

,, eene Vrouw met eene roode muts op het 

hoofd, welke voorover bukkende eene Geit 

voortdrijft, waarop een Kind gezeten is; op 

den voorgrond, ter linkerzijde, ziet men 

een zittend Meisje; op den tweeden grond 

een Kind van ter zijde; de beelden zijn le¬ 

vensgroot; Rembrandt fchijnt, in dit Ruk, 

landlieden uit Oud-Kastilië, welke met 

Ruikgoederen reizen, te hebben willen vóór¬ 

hellen. Het Rout penfeel, en de tooverach- 

lige werking van licht en bruiil, zijn be¬ 

wonderenswaardig ; het Ruk is in den al- 

lerbesten tijd " " Meester 

gelchilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen, 4 duimen ; breed 4 palmen, 

3 duimen. Doek. 

s83. De Opwekking van het Dochtertje van Jaïrus; 

/ 
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Dit Itukje is uitvoerig van penfeelsbehande- 

ling, en bekend door de Prent van den 

JBerlijnpr Schmidt. 

R E S T O U T. (J E A N) 

hoog 1 palm, 3 duimen / hreed 1 palm. 

Doek. 

No. 

28'4* Maria, door hare Ouders in den Tempel aan 

x/i den Hoogepriester wordende aangebo4exi, 

i Fiks en breed gefchilderd. 

RJBERA, (JOSEPH) anders genaamd 

SPAGNOLET. 

hoog 4 palmen, 5 duimen; hreed 3 palmen9 

7 duimen. Doek. 

Het Portret van eenen Jongeling, ter lialver 

lijf, met eene zwarte muts op het hoofd. 

Erachtig van penfeel. 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen , 8 duimen; hreed 5 palmen, 

1 duim. Doek. 

286./De Heilige Petrus, houdende een? Sleutel in 

/ 26 titi 
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de regterhand, en ziende opgetogen hemel-? 

waarts. Krachtig van behandeling. 

R O M B O U T S. (A.) 

hoog 5 palmen , 7 duimen; breed 6 palmen y 

7 duimen, Doel\ 

No. 

287. Een Dorpgezigt en een Gevecht tusfchen 

Boeren. Geestig van uitdrukking. 

DEZELFDE en A. van de VELDE. 

hoog 8 palmen, 7 duimen; breed 8 palmen. 

Doek. 
/ 

288» Aan het uiteinde van een Bosch ziet men 

eene Rivier, en eene koets, met twee paar¬ 

den befpannen, gereed om in eene pont 

te gaan, waarbij nog veiTchillende andere 

figuren. Het Landfchap is fraai van ftijl, 
■ 

en de ftofiaadje eigenaardig behandeld. 

RQTTENHAMER (II.) of B. BESCHEID 

hoog 1 el y 3 duimen ; breed 8 palmen, 

2 duimen. Doek. 

289.' Eene Heilige familie: Maria, het Kind en 

de H. Jozef, Meesterlijk de manier van Rafaël 

gevolgd* 

No. 29 o# 
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ROTTENUAMER (IJ.) en P. BREUGHEL. 

hoog 3 palmen; breed 4 palmen 9 1 duim. 

Koper. 

No. 

Diana zicli badende en verzeld van hare Nim- 

fen, wordt door Acieon befpied. 

behandeld. 

Uitvoerig 

BUBBENS. (PETRUS PAULUS) 

hoog 7 palmen, 6 duimen ; breed 1 el} 

2. palmen, 3 duimen. Paneel. 

/ 
291. Eene kapitale Ordonnantie, verbeeldende 

den uittogt nit Sodom, van Loth met zijn 

gezin, door Engelen geleid; in de lucht 

vertoonen zich verfcheidene booze Geesten. 

Meesterlijk van fchildering en uitdrukking, 

DEZELFDE. 

/zooo’ 1 el y 3 palmen, l duim; breed 1 e/, 

1 palm, 2 duimen. Poel\ 

292. Maria met het Kind Jezus, ter zijde een 

fV Engeltje, hetwelk eene mand met vruchten 

aanbiedt. Het koloriet is fraai, en de be¬ 

handeling meesterlijk. 

No. 290. 
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RUÊBENS. (PETRUS PAULUS) 

hoog 5 palmen , 2 duimen ; breed 4 palrriën $ 

2 duimen* Paneel. 
No. / 

l‘ 

2y3. Het Portret van eenen Staatsman met gróö- 

Tfh ten ronden hoed en kraag. Meesterlijk ge~ 

penfeeld. 

DEZELFDE, J. SNIJDERS en 

L. van UDEN, 

hoog j palmen; breed 1 el, 6 duimen. 

Paneel. 

/ 
294. Dit zeldzame en kunstrijke tafereel Relt voor 

f r, een aangenaam boomrijk Landfchap, op welks 
/.PD 

voorgrond, aan eene rivier , zich eenige Jagt- 

godinnen tèr rust begeven, terwijl dezelve 

door Saters befpied worden; verders een 

Kupido, eenige honden vasthoudende* Deli~> 

kaat van penfeelsbehandeling. 

DEZELFDE, en P. B R E U G II E L. 

hoog 5 palmen, 7 duimen; breed 8 palmen, 

3 duimen. Paneeh 

In dit fraaije Landfchap ziet men den God 

dw Pan , Sijrinx vervolgende op de oevers van 

ee- 
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u 

eenen vloed. Meesterlijk en delikaat ge- 

fcli il der d, 

RÖISCH. (RACHEL) 

hoog 8 palmen 9 4 duimen ; breed 6 palmen, 

6 duimen. Doek. 

No. 

296. In eene glazen Flesch ziet men verfcheidene 

JL /7 ^ ^oolten van Bi°emen> a^s: witte en roode 

roozen, iriasfen, tulpen, en andere; verder 

bladen, waarop kapellen en andere infekten; 

op de fleenen tafel liggen hazelnoten. Alles 

is fraai van fcliikking, teekening en over- 

eenflemming van kleuren; meesterlijk ge- 

fchilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 8 palmen, 5 duimen; breed 6 palmen 9 

6 duimen, Doek. 

2* 29j/ Op een marmeren Blad, in eenen Fokaal, 

’t . ff/v ziet men verfcheidene foorten van Bloemen, 
' 'lïo 

als : angelieren , tulpen, roozen en andere, met 

bladen doorvlochten, en waarop infekten azen. 

Alles even naauwkeurig en krachtig als de 

voorgaande behandeld, waarvan het lot 
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E UISC ÏÏ. (R A C H E L) 

hoog 4 palmen, 8 duimen; breed 3 palmen^ 

7 duimen. Doek, 

Fp; 

# ƒ 2^8. Op eene fteenen Tafel ziet men onderfchei- 

/' i dene foorten Tan Vruchten liggen. Delikaai 

gefchilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 2 palmen , o. duimen; breed 2 palmen r 

3 duimen. Doek, 

, 2pgj. E enige Bloemen, op eene fteenen Tafel lig- 

^4. gende. Malscli gefchilderd. 

R U I S D A A L. (J A C O B) 

hoog 8 palmen, 5 duimen; breed i el} 

i palm. Doek. 

3oo. In een aangenaam, bevallig Landfcliap ziel men 

Jter regterzijde, een’ bergaehtigen grond met 

boomgewas; daar achter een5 Kerktoren en 

eenige huizen; op den voorgrond éen5 Wa* 

terval van den berg nederftortende j achter¬ 

waarts eene brug, waarop een herder met 

fchapen; verder een helder verfchiet. Oe 

lucht en het water doen eene treffelijke 

wer- 



J.o A.W 
/7y 

^7 
,4.v J/W'* 





SCHILDER IJ E ii5 

werking, en zijn hoogst natuurlijk voorge- 

field; zijnde deze Schilderij een der lieer- 

lijkfte voörtbrengfelen van dezen Meester. 

R U I S D A A L. (S 4 L O M O N) 

hoog 8 palmen, 1 duim; breed 1 el y 

6 duimen. Paneel. 

No. 

5o 1. Een uitgeftrekt Landfchap met hoog geboöm- 

/7f te en kreupelgewas; door eenen waterplai 

waadt een Herder met eenig vee. Natuur¬ 

lijk en fraai gepenfeeld. / 6 o t-. ' ( ; 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen, 4 duimen; breed x el} 

8 duimen• Paneel. 

5,02. Een fraai Land- en Watergezigt met gebooni* 

? p~ te en vaartuigen. Het Jftille water doe£ 

éene aangename werking. 

,0^ CO 
SAFTLEVEN. (HER 

hoog G palmen, 3 duimen; breed gjpalat^^ 

'X*. * 

3 duimen. Paneel. -> 
5^ 

3,o3. Een Rijngezigt met bergen; geboomte eii 

H praeli - 



214 CATALOGUS van 

prachtige gebouwen', op den voorgrond ver- 

fcheidene beeldjes. Ailes bevallig gefchilderd. 

SALVIATI. (JOSEFH porta) 

hoog i el, 2 palmen, i duim; breed g palmen} 

5 duimen. Paneel. 

No, 

304. Dit Pronkjuweel der Jtaliaanfche fchool llelt 

^ r o voor eene Heilige familie: Maria is geze¬ 

ten, hebbende liet Kind Jezus, hetwelk 

zij zeer aandachtig befchouwt, op deknien; 

terwijl de H. Jozef bloemen en vruchten aan¬ 

biedt; verder ziet men den H. Joannes. 

Uitnemend van kleur en teekening. 

SARNELLL (ANTONIO) 

hoog 1 el, 5 palmen, 4 duimen; breed 

2 ellen, j duimen. Poeh. 

T ' 

305. Petrus, in het midden der Krijgsknechten, 

bij het vuur, den Heiland verlooche¬ 

nende. Allernatuurlijkst en karakteriltiek 

voorgefteld; breed van behandeling en fraai 

van koloriet. 

No. 3o6. 





(Job / 
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SASSO FERRATO. of €10 BATTA SALVL 

hoog 4 palmen, 8 duimenbreed 3 palmen} 

6 duimen. Paneel. 

bTo, 

3o6. Eene Madonna met gevouwene handen en ne- 

dergeflagene oogen. Fraai van kleur, en fiks 

gepenfeeld. 

SCHAAP. (WILLEM) 

hoog i palm, 9 duimen; breed 2 palrrten} 

4 duimen. Paneel, 

007. Een fiil Watertje met Schepen.’ 

S C H E F F E R. (J. B.) 

hoog 5 palmen , 1 duim; breed 4 palmen ] 

1 duim. Paneel. 

3o8, Een Jongeling bezig zijnde hij kaarslicht 

naar eenen antieken Pleilierkop te teekeneil.' 

Fraai van uitdrukking. 

S C II O O N. (M ARTE TS) 14875 

hoog 1 palmP 8 duimen; breed 1 palm J 

3 duimen. Paneel, 

t S09. Dit Stukje, door den meester van Albert 

JÜiirer gefchilderd, fielt voor een* 

h 2 Ecce 
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Ecce Homo; hetzelve bevat negen beeldjes 

en is omvat in een Kasje met deuren, met 

een Latijnsch bijfchrift. Het is voortreffe¬ 

lijk van teekening, en verdient wegens de 

zeldzaamheid, bijzondere opmerking. 

SCHOONJANS, (A.) 

koog 7 palmen , 2 duimen ; breed 5 palmen, 

7 duimen. Paneel. 

No. 
0 5io. Een Vrouwenportret, in deftige kleeding, 

i ** ' j Fraai behandeld. 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmen , 7 duimen ; breed 5 palmen, 

6 duimen. JDoeh. 

3u. Twee fluks, zijnde de Portretten van Maat- 

ï y fuiker en deszelfs Huis vrouwe. Zeer beval¬ 

lig en krachtig gepenfeeld. 

SCMOORL. (JAN van) ,van alkmaar, i5do. 

koog 9 palmen, 9 duimen ; breed 1 el, 2palmeny 

9 duimen. Paneel. 

312, Dit oud Tafereel fielt voor de aanbidding 

der Koningen bij de geboorte des Heilands. 

Het 



/4 

y>7s / ^ 
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Het js rijk van ordonnantie, krachtig van 

kleur, en goed van teekening, 

DEZELFDE, 

hoog rj palmen, 5 duimen; breed 6 palmeji f 

1 duim. Paneel, 

No. 

'lm 

Bij een altaar ziet men den Paus de H. Mi3 

opdragen; verder Kardinalen en Bisfchop- 

pen , alle rijk van kleeding. Krachtig van 

kleur en goed van teekening; dit ft tik der 

Oudheid is uitnemend bewaard gebleven. 

SLINGELAND; (P. van) 

(door of in de manier van) 

hoog 5 palmen, 6 duimen; breed j palmen 9 

5 duimen. Doek, 

J 3.4. 
m 

/ 

In eene Keuken is eene Meid bezig met ee« 

nig gevogelte aan het fpit Ie fteken , t^r-? 

wijl eene \rouw met een kind op den 

fchoot haar iets fchijnt te bevelen. Alles is 

teeder en natuurlijk behandeld. 

H 3 No, 3i5a; 
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SOOUMAKER. (J. F.) 

hoog 7 palmen, 7 duimen; breed g palmen} 

q duimen. Doek, 

Nd. 

3i5. Een Italiaanscli Landfchap, rijk geftoffeerd met 

i eene menigte ftaand en rustend Vee, verzeld 

van verfcheidene Huislieden; bij eene fontein 

zijn Reizigers met beladene ezels. Deze fchil- 

derij behoort onder de kapitaallte en frkai- 

fte, welke van dezen Meester bekend zijn. 

SPAENDONCK. (Cs. van) 

hoog 4 palmen , 3 duimen ; breed 5 palmen, 

4 duimen. Paneel. 

Op eene marmeren tafel ziet men drie Per¬ 

ziken benevens eenen tros Druiven, een* 

Ananas en verfcliillende andere foorten van 

fmakelijke Vruchten, waarop Infektën azen. 

Krachtig en uitvoerig van behandeling. 

DEZELFDE. 

hoog 2 palmen, 8 duimen; breed 2 palmen, 

1 duim. Paneel. 

317. In een Glas ziet men verfcliillende foorten 

/ fh van Bloemen. Delikaat geschilderd. 

No. 3i8. 
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DEZELFDE. 

hoog en breed als de voorgaande. Paneel. 

N o. 
De wedergade van de voorgaande, mede met 

9 
t/jü onderfclieidene foorlen Tan Bloemen. Van 

gelijke behandeling, 

SPRANGEB, (B.) 

hoog 5 palmen, 2 duimen ; breed 7 palmen, 

2 duimen. Paneel. 

3ig>. Ilerakliet en Demokriet. Vol Karakter en 

1 U> goed geschilderd. 

STAVEREN. (J O H A N vak) 

hoog 4 palmen , 9 duimen j breed 3 palmen , 

6 duimen. Paneel. 

Z20. Door eene Nis , met een Basreliëf van fpelen- 

de kinderen verfierd, ziet men eenen Doc- 
/ÓO 9 

/ tor in zijn Itudeervertrek, met aandacht een 

■urinaal befchouwende, hetwelk hij in cle 

linkerhand heeft ; achter hem ftaat öene ou¬ 

de Vrouw in eene bedrukte houding; op den 

rand der nis ligt een ontleedkundig boek 

li 4 bij 
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bij eene kundig bewerkte kan. De uit¬ 

voering^ van liet penibel is in dit huk te 

bewonderen , en ftaat fcliier gelijk aan de 

beste fcliil4erijen van Gerard Dou. 

STEEN. (JA N) 

4 palmen, 8 duimen ; breed 4 palmen , 

1 duim. Paneel. 

No. 

3^1. In e^n Slaapvertrek ziet men eene zieke 
* 

Vrouw; daarbij een’ Geneesheer liaar de pols 

voelende, waarnevens eene Dienstmaagd 

met een urinaal; op den voorgrond een 

zittend Knaapje , met boog en pijlen fpelende. 

Deze fchiiderij is geestig yan uitdrukking, 

9n in den bijl van Gabriel Metzu behandelde 

7 ó 

DEZELFDE. 

hoog 1 el, 1 palm; breed i el, 5 palmen, 

j duimen» Poeh, 

322. Voor eene Boerenwoning ziet men een aantal 

Vrolijke Huislieden, welke zich op de maat 

van een5 cloedelzak met danfen vermaken; 

ter regterzijde op den yporgrpiid zitten on¬ 

der- 
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fberfcheidene perfonen rondom een’ ha¬ 

rington te eten; een befckonken Boer wordt 

door twee vrouwen \yeggebragt. De onder¬ 

scheidene hartslogten zijn voortreffelijk waar¬ 

genomen, en alles is uitvoerig behandeld, 
t 

DEZELFDE. 

hoog 5 palnien , 7 duimen; br*ed 4 palmen. 

9 duimen. Paneel. 

jNo• 

3*3. Op den vóorsrond O zit een Man in een© 

/% 
vrolijke houding , in de eene hand eea 

glas houdende, ierxyijl hij met de andere 

eene Vrouw omhelst, welke eene pijp 

in de hand heeft; op den achtergrond 

een Boer zijne pijp aanftekende, terwijl over 

de onderdeur een Speelman een deuntje 

aardieft. Alles is vol karakter en delikaat 

behandeld. 

DEZELFDE. 

hoog 5 palmen, 6 duimen ƒ breed 4 palmenf 

2 duimen. Paneel. 

t $24. liet afbeeldfel van dien Knnslfchilder, fpe- 

1 ■ t /7C n 5 ïeu- 
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lende op eene Luit; voor hem Haat eene 

tafel, waarop eene linnen Bierkan. Fiks en 

geestig gepenfeeld. 

STOKVIS. (HENDRIK) 

hoog 5 palmen y 2 duimen ; breed 6 palmen 9 

2 duimen. Paneel. 

No. 

325. Een Drentsch Landfcliap met eene boeren- 

t i S fdi uur, waarbij eene Baande en eene liggen¬ 

de Koe en eenige beelden. Zonaclitig gepen¬ 

feeld. 

S T O R K. (A.) 

hoog 9 palmen , 8 duimen; breed 1 el y 4 palmen, 

7 duimen. Poeh. 

326. Een Gezigt op liet Y; naar de Adr^jraliteits- 

i v werf, met onderfcheidenevaartuigenenVis- 

fchersfcliuiten; de Werf der O. J. Comp. ziet 

men in liet verfchiet. De toon is helder en 

natuurlijk, en liet water zeer doorfcliijnen- 

de behandeld. 
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DEZELFDE. 

123 

hoog 4 galmen, 5 duimen; breed 6 palmen 7 

Doel', 

No., 

Sa/» Een gezigt op liet Y, van den buitenkant 

te zien, met zeilende fcliepen en andere 

vaartuigen. Helder en vrolijk gefchHderdt 

S T R IJ. (A. v a n) 

hoog 5 palmen , 7 duimen ; breed 5 palmen , 

Paneel. 

* £28. In een binnenhuis ziet men eene Vrouw met 

eene rnand met Groenten op den fchoot, 

daarnevens ligt een Kind in de wieg. liet 

invallend zonlicht doet eene natuurlijke 

Werking., en alles is bijzonder delikaafj ge- 

penfeeld. X $ 2 } ^ c ■ ^■ 

S T R II. (h v a ») 

hoog 6 palmen y G duimen ; breed 8 palmen f 

4 duimen. Doel» 

329. Een aangenaam Lanlfchap met I1003 gebo'>w- 

/te aan een water. iNatuurJijk voorgefteld. 

No. 33o. 
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T. 

T E N I E R S. (D A V I D) 

hoog 6 palmen} 2 duimeny breed 7 palmenx 

7 duimen, Doek. 

No. 

# 33o. In eene Boerenwoning ziet men drie Boeren 

r $ met de Kaart fpelen, terwijl twee ande- 
^ * Vj 

re daarbij zitten te kijken ; achterwaarts 

ter linkerzijde eene Vrouw en Landlieden, 

zich bij het vuur warmende; ter regterzijde 
* 

een man de trap afkomende; verder werk- 

gereedfchap en huisraad. De Karakters zijn 

natuurlijk en geestig. Het licht doet eene 

goede werking. 

1 

TIEPOLQ. (GI O BATTISTA) 

hoog 7 palmenf 3 duimen; breed 5 palmen> 

3 duimen. Doek• 

331. Twee fluks : onderwerpen uil de FabelgefclHe-? 

denis vóórhellende. Helder van kleur. 

No. 53% 

/ 
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T I T 1 A A N. (V E C E L L I) 

8 palmen, 6 duimen ; breed i el, i palm; 

5 duimen. Doek» 

De trouw van de Heilige Catliarina, lijnde 

eene voorfteiling van zes beelden; Maria 

heeft het Kind op den fclioot; nevens Haar 

de H* Jozef en Llifubeth met Joannes. De 

karakters zijn edel en bevallig; de fchilde- 

ring is van de beste; liet geheel, is mees¬ 

terlijk. 

DEZELFDE. 

hoog 9 palmen , 8 duimen; brééd 6 palmen, 

7 duimen. Doek. 

533. De Familie van den Prins van Colona, 

x zijnde eene voorflelling van tien Perfonen. 
/[O 

Fraai van kleur en fcliilderins. 

DEZELFDE. 

hoog 1 el, 5 palmen, 2 duimen; breed iel, 

5 palmen, 9 duimen. Doek. 

334* Dit fraaije tafereel fielt voor Psyché; door 

X^/^eene der Nimfen bij de haren voor Venus 

se- 

hoog 

Nó. 
332. 

'7* 
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geOeept wordende. De groep van drie beelden , 

levensgroot, is fraai van zamenftelling; 

de teekening en fchildering zijn van de voor- 

tiefleljklte van dezen beroemden Meester. 

T I T I A A N, (V E C E L L 1) 

hoog 6 palmen 9 4 duimen ; breed 4 palmen 

o duimen. Doeh• 

No. 
# 335. Het af beeldfel van den Heiligen Joannes, 

} r , de hand op de borst houdende. Edel van 

voortelling, fraai van teekening, krachtig 

van penfeelsbehandeling. 

/ 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen , 5 duimen ; breed 3 palmen 

4 duimen. Paneel. 

'S33G. Een deftig Man met gedekten hoofde, en 

l * / 0 baard. Meesterlijk behandeld. 

T I V O L I. (RO S A d a) 

hoog en breed 2 palmen , 8 duimen. Rond* Paneel. 

33/. Twee links: zijnde bergachtige Landfchap- 

1 % . jes met Vee. Fraai van groepering, krach¬ 

tig van fchitldering. 

No. 338. 
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TOL. (WILLEM van) 

hoog 3 palmen, 4 duimen; breed 2 palmen 

7 duimen, Paneel, 

No; 
338. Eene bedaagde Vrouw voor een open ven- 

J fter ftaande, welke eene koperen Kan ledig 

giet. Alles is uitvoerig en in den flijl van 

Gerard Pou behandeld. 

U. 

U I T E N B O G A E R D. (J. A.) 

hoog 6 palmen, 1 duim; breed 7 palmenj 

5 duimenl Poeh, 

33g. Een boomrijk Landfchap met rijke ftoffaadje; 

op den voorgrond een Waterval, uitvoe- 

rig gepenfeeld. 

DEZELFDE. 

hoog 6 palmenj breed 7 palmen, 1 duimz 

Poeh, 

34o* Een bergachtig Landfchap met hoog ge-* 

rjfi boomte. Als bovenftaande behandeld. 

No. 34Ü 
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VARIN. (JEA N) 

hcog 3 palmen, 3 duimen; breed 2 palmen, 

‘2. duimen, Koper, 

Ko. 
341 Het afbeeld fel van den Kunstenaar >zel ven; 

/ö zittende voor eene tafel met èen beeldje in 

de band. Fiks en delikaat gepenfeeld. 

V A SARL (GEORGI O) 

hoog 3 palmen, g duimen; breed 2 palmen; 

3 duimen. Toetsjleen. 

342 De Heiland aan eene kolom gebonden , door 

twee Soldaten gegeefeld wordende; omboog 

vertoonen zich twee Engelen in eéne diep 

bewogene geftalte. De karakters zijn uitmun¬ 

tend voorgefield; bet koloriet is krachtig 

en de penfeeisbehandeling uitvoerig. 

VEL ASQUFZ. (DON DIEGO de SILVA) 

hoog 7 palmen, 7 duimen ; breed 5 palmen; 

8 duimen, Dceh% 

4--S43. Eene Fruitvrouw in een bruin pakje, bet 

1. . 'üfn 
y 

hoofd 
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hoofd met een’ witte^, doek omwonden; 

zij draagt een mandje met Fruit; terzijde 

van haar liggen ook andere vruchten. Fraai 

en krachtig van kleur en vöorftelliüg. 

VELDE. (ADRIAAN van de) 

hoog 7 palmen , 5 duimen; breeds palmen ^ 

4 duimen• Doek. 

No. ? 

^44. Déze beroemde Schildeiij} de voorftelling 

/ zijnde van een’ warmen en aangenameii 

^ ^Zomerdag, vertoont een heuvelachVïg Land- 

fchap , op welks voorgrond, gedeeltelijk 

, met planten en kruiden bewasfen , men 

ter linkerzijde eene roodbonte Koe, bene¬ 

pens verfcheidene Schapen en Lammeren ge¬ 

waar wordt; verder in het midden zit eene 

Vrouw bij eene Schaapskooi, daarnevens 

een Man op een wit Paard, en verfcliillend 

Itaarid en liggend Vee; hooge heuvels, met 

hoornen en kreupelbosch besro^d^ bepalen 

den gezigteinder. De or¬ 

donnantie , het onnavoj^ 

f’f ... 
— 

zonnelicht, doen dit taferè^on^’ de fglaifle 

1 Van 
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dMi Mbëstëër rkïï^fclifléken, ‘ivfelke al 

%tè ^tfltóafehedbh ^nër künéVin ^ïètzelve 

fdhijhtsÉfe hdbbëh ^ërbenigc7; YjfóOO. VV/ 'A- 

/ 
tELDE. (WILLEM van de) 

^oog" 8 palmen, 8 duimen; breed 1 el9 

^ duimen. Doek. 

No. 

$45. 'Öfe ^éeflug, 'tttóMöi "Se ffbfc 

lariiïfclie 'en taigêïfclié Hrldo' ten, bhtTer het 

^/fin> ^v^i'Va'n if/afe MtePr «fa Bla- 

fe/%iidcleh op den Wdïgröhd 'ziet rtfen het 

Ehgel’sch * Oö'rlö^tchip Van -dÈêtèWè, dobr den 

H^l^i’iféih/ëh.!tÊ’rdn^èir> HëbPötfttin, alh boord 

gélèrdhij)t j 'tbr dfnfcër^ljlïe 5Iigt Ifet ÏTöilandsch 

*A diriii^aaffch ip, T)e Ée'i’ewPrö pih ciëh /en ver¬ 

der af liét Schip, Ilölldndid f beide ?n hevig 

"gevecht. Dit bëlangïijk onderwérp béhoort, 

zoo wel ‘om de voortreffelijke'too’n in lucht 

en water, als Öm de heerlijke behandeling 

van het penfeël, onder de fchoönïte ge¬ 

wrochten van dezen grooteh &ëéfclnlder. (* 

/rfu& 

No. 346. 

) 
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D E Z E L F D E. 

iioog $ puimen, 5 duimen; breed 1 ei y 

1 palm. éDoek. 

No. 
S46. Een Zeeflag tusfchen Hollandfche en Frari- 

Tclie Schepen; op den vóórgrond liet Hól- 
p~p-o 

landsch Schip, ïïaarlem, gevoerd dóöt 

Wouter Wijngaarden, in een hevig gevecht; 

«terwijl men aan 4e linhex^de h<e^% is 

éenen vijandelflkeh Brander af te we¬ 

ren ; de geheele Vloot, uit 26 Schepeft të- 

ftaande, is zigtbaar in werking. Alles is naauw- 

keurig en delikaat behandeld, zijnde dH 

Huk een der beste van dezen Meester, 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen; breed 5 palmen, 

8 duimen. Doeh. 

347. Een Storm óp Zeé; óp den voorgrond eëri 

/ƒ£> Oorlogfchip met gereefde geilen; in liet ver- 

fchiet verfcheidene Schepen. Water en lucht 

zijn zeer natuurlijk, en de penleelsbehande- 

ling is ftout. 

1 2 No. 34g 



232 CATALOGUS TAN 

V EN I ü S. (O T T O) 

hoog 6 palmen, 6 duimen; breed 8 palmen, 

2 duimen. Paneel. 
3Vo, 
348. Zeuxis, Junofchilderende, en uit vijf heerlijke 

< f modellen liet fchoonlie nemende. Fraai van 

omtrek en breed behandeld;. 

VERBEEK. (PIEÏER)V 

hoog 2 palmen; breed 1 palm9 7 duimen; 

Paneel, 

0 349. Twee Buks duinachtige Landfchapjes met 

J> ‘‘ Jlf kuiters en Paarden; Bevallig gefchilderd* 

VERELST. (PIET ER) 

hoog 3 palmen} 2 duimen; breed 2 palmen, 

6 duimen. Paneel, 

ê 35o, Een Schoolmeester bezig zijnde een5 Jongen 

■2. ^ te onderwijzen j achterwaarts nog eenige 

Kinderen. Teeder gefchilderdj 

V E R H E IJ E N. (J. H.) 

hoog 4 palmen , 2 duimen ; breed 3 palmen 9 

/- 6 duimen, Paneel, 

351. Een Stadsgezigtj op den voorgrond een an- 

J 'Zt ■yfa liek 
& 
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tiek Gebouw; verder eene fteenen Sluis en 

fraaije Huizen, met een’ Toren en eene Koe¬ 

pelkerk. Rijk ’geftoffeerd en uitvoerig be¬ 

handeld. 

V E R K O L J f; (N.) 

hoog 3 palmen, g duimen; hreed 3 palmen, 

i duim. Koper. 

No, 
357* Hit Kabinetfitikje verbeeldt Sufanna in het 

^ ) bad zittende; zij heeft, den regterarm op- 

geheven als omziende, terwijl de oude be- 

fpieders achter eene baluhrade bezig zijn 

elkander te raadplegen. De Karakters zijn 

zeer natuurlijk, en alles is delikaat gepen- 

feeld. 

VERMEER. (J O H A N) 

hoog i palm, 9 duimen; breed 2 palmen , 

7 duimen. Paneel. 

553. Een fraai Landfchapje, waarin men langs 

n een Ril Water eene Boerenwoning en eenig 

Geboomte ziet. Natuurlijk en in den Rijl 

van Hobbema gefchilderd. 

1 3 No. 354. 
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f EËMË ÜJLEN. fAND’ËÏE^ 

^00ö 4 ’Pa^men) ^ duimen; breed, 6 palmen * 

6 duimen. Doeh. 

No: 
354. Een Drentscli Landfchap met hoog geboom- 

*0$ te aan een Water. Breed sefghilderd. 

DEZELFDE. 

hoog 4 palmen, 6 duimen; breed 6 palmen?* 

Paneel'1 

Een befiiiéenwd Wintergezigt.' 

X ft* ■ 
VER N E ï. (J.) 

/moo* l el, 1 palm, 2 duimen; breed 1 ei, 

6 palmen, 3 duimen% Poeh, 

3jï6. Twee links Italiaanfclie Zeehavens. Breed 

behandeld. 

? Ë Ë Ö ME Z Ë. (I> A O L O) 

üo.öjgf 4 palmen ? 7 duimen; breed 5 palmen y 

6 duiden, Poeh. 

$5.J> Een afbeetdfel van twee eerwaardige Grij§- 
/■* 

aards met lange baarden^ Meesterlijk en zeer 

natuurlijk behandeld* 

No. 358; 
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B E. Z, E ^ F D f. 

i3S 

Aoog 4 j)ajir}en , 4 duimeii; breed 3 jjafmen^ 

6 duijnen. Do^k* 
No. , 
358. Een Manshoofd met een’ graofen baard en 

^ in eene peinzende houding. Fiks gelchil- 
^ ’ K; 

derd. 

VERSTEEG H. (M.) 

hoog 3 palmen, 4 duijnen; breed 2 palmen 9 

7 dqir&en. Paneel\ 

/ 

0 359, Voor een$ opene Nis, ziet men eene bevallige 

I-? ƒ ^ Vrouw, in de regterhan,d eene brandende 

Kaars houdende, en in de linkereen Vuil- 

nisblik. Bet karakter der vroiwv en de na?, 

t nar lijks werking van het kaarslicht zijn 

zeer fraai j de penfeelsbehandeBng i% filter* 

pitvoerigat* ^ ' ' 

VERTANGEN. (DANIËL) 

hoog 2 pql/jien; bfgfd 3 pf.qlmgn, § 
Koper. 

_36o. Een Landfchap met badende Nimfen. 

I 4 No. 36 ij; 
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VIN Cl. (LEONARDO DA) 

hoog 8 palmen, 3 duimen; breed 5 palmen , 

o' duimen. Paneel. 

No. 

0 36i. De Heilige Joannes , hebbende eenen Kelk met 

- * eene Slang voor zich; hij is in eene ver- 

^ hevene en aandachlige houding. Fraai van 

penfeelsbehandeling; uitnemend yan teeke- 

ning; zeldzaam van oudheid. 

VLIET. (YV. v a y d e b) 

hoog 8 palmen, 1 duim; breed 6 palmen, 

7 duimen. Poel'. 

62. Het gezigt van eene der Kerken te Delft, naai? 

het Koor te zien , geltofïeerd met eenen Dood¬ 

graver , bezig een graf, te ruimen; verder, 

wandelende lieden, fpelende Jongens en 

andere voorwerpen. Fi*aai van zonnelicht; 

d,e doorzigtkunde. is er verftandig in waar¬ 

genomen , en het is zeer breed gepenfeeld.. .. 

'' "V ; J. ‘ ' ' . 7/o/<} 

No. 3G3. 
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VLIET. (HENDRIK van der) 

hoog 5 palmen y 9 duimen; breed 4 palmen, 

7 duimen. PaneeL 

No. 
• 363. De Nieuwe Kerk te Delft van binnen , te zien 

-1-/4 % op de Graftombe van Prins Willem I. Brééd 

gepenfeelcl. 

W, 
VVALSCAPELLE. (J A C 0 li) 

hoog 3 palmen } 7 duimen; breed 3 palmen, 

2 duimen. Paneel. 

4 364. Op eene fteenen Tafel ligt eene Perzik en 

^J /£ een tros witte Druiven. Uitvoerig gefehilr 

derd. 

WALRAVEN. (I S A A K) 

hoog 6 palmeny 1 duim; breed 7 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

7 
365, Het Sterfbed van den Tliebaanfclien Veld- 

t/pp overfte Epaminondas; hij ligt, doodelijk 

in den Slag van Mantinea gewond, op zijne 

legerkoets ; zijne vrienden omringen hem. 

15 De 
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De hartstogten zijn in, deze Schilderij fraai 

verbeeld, en dezelve is uitvoerig en deli¬ 

caat gefchilderd. 

W E E N I X. (JA N) 

7ioo«* i ely 8. palm&iij breed i elr 6 palmen; 

Doch. 

/ 

In een Hofgezigt ziet men ter linkerzijde op 

den voorgrond een5 liggenden Jagtliottd met 

twee Eenden; verder ter regterzijde, bij ee^ 

ne fraaije gebeeldhouwde Vaas , twee doo- 

de Dazen, benevens een’ Fazant, Patrij¬ 

zen, Snippen en ander gevogelte; vooraan 

ligt een Geweer en verfchillend Jagttuig. 

De fraaije ordonnantie en fchildering hel¬ 

len deze Schilderij onder de beste van dien 

Meester. 

DEZELFDE. 

hoog 8 palmen; breed i el, 6 palmen, 

8 duimen. Doek. 

367, Dit huki eene wedergade, verbeeldt eene 

rijk verherde balustrade, waarop allerlei 
Jl>0 

foorten van Bloeinen liggen* daarbij een 

Aapje en eene vliegende Duif \ pp den vóór¬ 

grond 
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grond een ft aan de Paanw, en eene wand 

wet Vruchten. Het is van fchildering, in 

allen opzigte, als het voorgaande, 

DEZELFDE. 

hoqg i eij 2 palmen ; breed 9 palmen , 

o duimen, Hoek. 

No. ■ 

368. Een doode Haas met den looper aan het 

<7 4a geweer hangende; daarnevens een Fazant eu 

ander wild; in het verfchiet een Landfchap. 

Deze Schilderij hehooyt onder de beste van 

dezen Meester, c ƒ>2 . — - ,w DEZELFDE. 

/zooo* i $/, 2 palmen; breed 9 palmen9 

9 duimen. Doek. 

369. Een dood Hert met den achterpoot aan een’ 

Vboomftam hangende; daarnevens een doode 

Patrijs en eene Gans; achter dezelve een 

Moor, ter zijde een Patrijshond, Breed en 

weesterlijk behandeld. 

Ko. 37a 
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W E IJ DE. (ROGIER van dm) 

No. 

hoog i ely 2 palmen y 7 duimen; treed 

7 palmen, 5 duimen. Paneel. 

/ 

Twee fluks welke aan elkander beliooren, de» 

^ Heiland vóórhellende, welke, na zijne. 

Verrijzenis, zich als. Hovenier aan Maria 

vertoont. Zeer krachtig gepenfeeld, en hij 

uitftek Wel bewaard. 

WIT. (J A C O B de) 

hoog i el, 2 duimen; breed 8 palmen , 

4 duimen. Doek, 

t. Ü71. Eene jonge Vrouw; vergezeld van ve»fcheide~ 

ne Kinderen. Teeder gepenfeeld. 

WOÜWERMAN. (PHILIP) 

L ' ‘ ' ; 

hoog 5 palmen, 2 duimen; breed 4 palmen , 

6 duimen. Paneel. 

3/2. Dit uitmuntend tafereel helt voor eene Paar¬ 

denmarkt; ter regterzijde ziet men eenige 

lieden, welke zich voor eene herberg ver- 

verfchen; op den voorgrond een’ Man op 

een wit Paard, waarover hij fchijnt te ban¬ 

de- 
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delen; daarbij Haan twee Heeren in deftige 

kleeding; op den tweeden grond is men be¬ 

zig een bruin Paard te monsteren; daar¬ 

achter ziet men, bij eenige tenten, een 

aantal Menfchen en Paarden, benevens eene 

koets met vier Schimmels befpannen. De 

ïchoone teekening, het uitmuntend penfeel, 

en de rijke ordonnantie Hellen deze Schilde¬ 

rij onder de beste van dien Meester. 

DEZELFDE. 

hoog 3 palmen, 6 duimen; breed 4 palmen, 

1 duim. Paneel, 

Voor een’ Smidswinkel ziet men een wit 

Paard, hetwelk heilagen wordt; daarbij een’ 

Haanden Ruiter; op den vporgrond een Wa¬ 

gentje met een’ Bok en Kinderen; verder 

rijk geftoffeerd met Beelden en Paarden, 

Dit Huk is bekend door de Prent; genaamd 

Le Maréchal de Campagne; het is van de 

fraaifte en delikaatfle penfeelsbehandeling 

zijns Meesters. 

No. 374. 
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Wö'ÜWEiUlAN. i(P H I L <1 P) 

hoog 3 palmen, 5 duimen; breed 4 palmen, 

7 duimen. Paneel. 

3^4. In een Landfchap, voor eene Herberg, ziet 

men een’ Heer; .ter zijde van liem een’ Jon- 
bo 

gen welke een wil Paard vasthoudt; achter¬ 

waarts ftaat een .ander Ruiter bij zijn Paard. 

Natuurlijk behandeld. 

WOUWERMAN, (P I E T E R) 

hoog 3 palmen, 4 duimen; breed 4 palmen ; 

7 duimen. Paneel. 

37.5. Een Dorpgezigt met boerenwoningen en 

^ iiooifdhuren, alwaar naar den vogel wordt 

gOfohoten; eigenaardig geftoffeerd met vele 

'beelden. Uitvoerig van perifeelsb eh an del in g. 

W U LFR AAD, (NICO LAAS) 

hoog 3 palmen; breed 2 .palmen, 4 duimen. 

Paneel. 

3?/b. Lene boetvaardige Magdalena. Uitvoerig be«* 

. /O handeld. 

No. 3;7. 
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WIJNANDS (JAK) en ABRI AAK van de VELDE. 

Aoq^ 3 palmen, 6 duimen; breed 4 palmen, 

9 duimen. Paneel. 
No. 
377. Een duinachtig Landfchap met hoog ge- 

boomte; op den voorgrond ziet nien eene 

zittende Vrouw met een Kind, benevens een* 

Herder eene drift beesten voortdrijvende. 

Beide deze Meesters hebben in deze Schil¬ 

derij hunne verdiensten ten toon gefpreid. 

W DÉ MANTER VAN, of NAAR DE VOLGEN¬ 

DE MEESTERS. 

BAROGClÖ. (FREDERICO) 

hoog 5 palmen, 7 duimen; breed 4 palmen, 

1 duim. Doel', 

3/8. Eene Madonna in eene -biddende houding; 

Breed van behandeling. 

BOONÈN. (ARiïOLjD) 

hoog 5 palmèn, 8 duimen ; breed 5 palmen. 

Boek. 

3/y. Een Vrouwenportret, verJQerd met paaiden. 

Zeer natuurlijk, 

/ No. 38o. 



CORREGGIO. 

hoog i el7 5 duimen; hreed 8 palmen, 

Doek. 

. Ko. 
38o. 

' //'> 
4. 

De II. Bieronymus, ter lialver lijf, in eene 

grot zittende; voor lieni een opengellageii 

boek. 

DIJK. (A. VAN) 

hoog 4 palmen; hreed 3 palmen , x duim, 

Paneeli, 

58jt. Het Portret van een Vorftelijk perfoon met 

baard en knevels. Fiks gepenfeeld. 
/ * ( • 

FLINK. (G.) 

hoog 7 palmen7 3 duimen ; hreed 6 palmen7 

Doek• 

38p» Een Mansportret, Zeer bevallig gefclii'l- 

° derd. 

MALS, {FRANS) of G. SCHALKEN. 

hoog 5 palmen , 6 duimen ; hreed 4 palmen, 

5 duimen. Doek. 

383. Een lagcliend Mansportret* Uitftekend ge- 
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EEN ITALIAAN SCH MEESTEE. 

/ 

hóóg 6 palmen, 2 duimen ; breed 8 palmen j 

q duimeni Paneel, 

No. 
58^. Drie beelden , levensgroot, ter halver lijf, en 

//// zich bezig houdende niet ftuderen. Mees¬ 

terlijk en fiks gepenfeeld; de beroemde 

School van Athene gevolgd, 

ALS DE VOORGAANDE. A°. i759. 

hoog 4 palmen, 7 duimen ; breed 7 palmen, 

5 duimen, JDoeh, 

j 1 j . 

585. Twee fluks, de Uitbarfting van den VefiH 

x f1 vius: vóórhellende. 

ALS D: VOORGAANDE. 

/ 

^00» 6 palmen, 3 duln^en; breed 5 palmen, 

2 duimeri, Doeki 

58G« Vier fluks Vrouwenportretten, van welke 

///' ér twee in het blaauw , en de twee andere 

in het rood Satijn gekleed zijn; wordende 

de eene met eene Bloemenmand, eene andeJj^itT_ 

met eéiïe Citer , de derde met een V 

nestje, en de vierde met eene Kat, 

Vallig voorgelteld* 

K Nó. 38; 
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BOOR EEN ITALIAANSCII MEESTER. 

hoog 5 palmen, 5 duimen ; breed 4 palmen f 

7 duimen. Boek* 

No. 
387. Een Man de oogen ten Hemel ilaande. 

tip 
ALS DE VOORGAANDE. 

hoog 6 palmen, 8 duimen; breed 5 palmen $ 

1 duim. Paneel. 

388. Eene boetvaardige Magdalena. 

KEUEN. (IVILLEM) 

hoog 7 palmen, 2 duimen; breed 5 palmen 7 

6 duimen. Paneel. 

38g. Een Mansportret in Venetiaanfclie klee- 

f ; / ding. Fiks gepenfeeld. 

LI EVENS. (/.) 

hoog 3palmen, 5 duimen ; breed 2 palmen , 

6 duimen. Paneel* 

3go. Een Krijgsman met een’ ronden lioed. 

. ^ A> 
M A N S I N O E R. 

hoog 8 palmen 3 5 duimen ; breed 6 palmen % 

6 duimen. Boek• 

391. Een Vrouwenportret fraai uitgedost. JCe~ 

vallig gefchilderd. 
No. 392. 

i 







L 

/ 

SCHILDER IJ EN. 147 

[MEER. DEN deeftschen van der) 

hoog 2 palmen, 3 duimen; breed l palm, 
• t 

8 duimen; Paneel. 

No. 

392. Een Jongeling in Spaanfche kleeding. Fraai 

^f/( behandeld. 

M I E R E V E L D. 

hoog 7 duimen/ breed 5 duimen. Zilver, 

. Een Krijgsman in oud -Hollandfche kleeding. 

'ji ï' aai behandeld. 

ALS DE VOORGAANDE, 

/ 
8 duimen ; breed 6 duimen. Koper. 

( 
394. Een Geleerde met tabbaard en bef. Fraai 

* ƒ* behandeld. 

rP/PP/. (GIULIO ROMAN O) 

hoog 1 d, 8 palmen; breed 1 el? 7 duimen. 

Doelc. 

395. In een Italiaansch Landfchap ziet men op 

v den voorgrond Leda; naast haar Ju pit er 

in de gedaante van een’ Zwaan j aan de 

andere zijde eenige Minnegoden. Teeder 

gepenfeeld, 

K 2 No. 396. 
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REMBRANBT. 

hoog 4 palmen , 5 duimen; breed 3 palmen, 

6 duimen, Boek, 

No. 
/ 

396. Het afbeeldfel van een’ Jongeling in Spaan- 

^ fclie kleeding. 

ALS DE VOORGAANDE. 

hoog 6 palmen, 1 duim; breed 5 palmen, 

Paneel, 

Sg7. Het Portret van eene bedaagde Vrouw, in 

y'9 
/A) 

deftige kleeding. 

RURBEN S, (P. P.) 

hoog 4 palmen, 1 duim ; breed 3 palmen, 

3 duimen. Paneel, 

398. Het Portret van Hendrik yan Brederode. 

,? 9 Meesterlijk behandeld. 
/LA 

T 1 TI AAN. 

hoog 4 palmen, 4 duimen; breed 6 palmen, 

7 duimenl Boek, 

^99. Eene Ordonnantie van twee Figuren, ter lial- 

♦ ver lijf, malkander liefkozende. Meesterlijk 

gepenfeeld. 

L No. 400. 
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ONBEKENDE» 

koog g palmen, 4 duimen ; breed 1 el, 6 palmen9 

6 duimen. Paneel. 

No. 

***• 

/ 

Dit allerbelangrijkst Ituk der Oudhei d, uit de 

Venetiaanfche. School, in i583 gefcliilderd, 

ftelt voor de Gefchiedenis van Virginia 

met Appius Claudius en lcilius; men ziet 

de groote markt te Rome met hare Paleizen 

en Gebouwen, alle met aanfchouwers opge¬ 

vuld. De heldere kleuren, de fraaije tee- 

kening, liet gewoel, de hartstogten en de 

zeer bijzondere kleeding, maken dit tafe¬ 

reel koogstopmerkings waardig. 

hoog 6 palmen , 3 duimen; breed 4 palmen, 

8 duimen. Paneel. 

. 401^ , De boetvaardige Magdalena, halver lijf, in eene 

^ - y weenende geftalte, de handen te zamengevou* 

wen en met eene mat omhangen; voor haar 

K 3 ligt 
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ligt een Crulifix en een doodshoofd; haar 

hoofd is omgeven met gouden flralen. De¬ 

ze antieke Schilderij is meesterlijk behandeld. 

hoog 8 palmen, 3 duimen ; breed 6 palmen, 

7 duimen. Doek. 

No. 

402. Deze zeldzame Ordonnantie fielt voor eeni- 

3 ■Md 
ge tafereelen van het Oude en Nieuwe Tes¬ 

tament , met zinrijke en allegorifche voor¬ 

werpen. 

hoog en breed 3 palmen, 8 duimen. Rond. Koper. 

^4o3. Het afbeeldfel van den beroemden Schilder 

/ P. P. Rubbens. Fiks en krachtig gepenfeeld 5 

met eene ivoren lijst. 

hoog 4 palmen, 1 duim; breed 3 palmen, 

1 duim. Doek. 
/ 

404. Eene Bacchante ter halver lijf, met ont¬ 

blootten boezem. Zij is met wijngaardranken 

1 vertierd en bevallig voorgefleld. 

hoog 1 palm , 9 duimen ; breed 2 palmen, 

3 duimen. Doek op Paneel, 

405. Scijlla, dochter van Phorcys, en den Zee- 

* P god 
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i5l 

No. 

god Glaucus. Fiks gepenfeeld en meesterlijk 

behandeld. 

hoog <2 palmen; breed 1 palm, 6 duimènï 

Koper. 

* 
406^ Twee Monniken in biddende houding. 

'7 
hoog 3 palmen, 4 duimen; breed 4 palmen, 

1 duim. Paneel, 

407. Eene fchets van twee Beelden, met gevou- 

wene handen. Krachtig uitgedrukt. 

hoog 1 palm, 9 duimen; breed 1 palm, 

4 duimen. Koperé 

408. Het portret van een oud Koning, met lan- 

//L gen baard en roode muts. Fiks gepenfeeld, 

hoog i ely 2 palmen, 6 duimen; breed g palmen 9 

4 duimen. Doek. 

409. Een Boer in eene biddende geltalte voor het 

vuur zittende. Natuurlijk en breed van 

behandeling. 

No. 410, 
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hoog 4 palmen; breed 5 palmen} 

6 duimen. Doek. 

Ntf. 
410. Een Mansportret met koed^ kraag eii kne- 

Aƒ volbaard. Krachtig gefcliilderd. 

7zoo«* 1 palm} 4 duimen; breed 1 palm 3 i duim. 

Opaal. Zilpet. 

411. Een Mansportret in eene deftige kleeding.' 

/ ^ Delicaat gepenfeelcL 

ILAfSó- Dé$51 
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